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Aktuálnost tématu. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách je vzhledem ke své důležitosti 
pro oblast sociální pomoci v ČR stále předmětem nejen analýz odborníků, ale i závěrečných 
prací studentů zejména kombinované formy studia, kteří mají s jeho aplikací praktické 
zkušenosti. Jejich přístup může v případě zvládnutí tématu přinést zajímavé poznatky.  
 
Cíle práce a jejich naplnění 
Cílem předkládané diplomové práce je podle autorky „provést analýzu důsledků přijetí 
zákona o sociálních službách a reflexi kvality a dostupnosti sociálních služeb v Karlovarském 
kraji. Cíl práce byl podle mého názoru naplněn pouze částečně. 
 
Metodologie 
Metody použité v práci odpovídají stanovenému cíli i zkoumané problematice.  
 
Obsah  práce 
Práce je logicky členěna, nejprve se autorka (poměrně zdařile) vyrovnává s teoretickými 
koncepty, které považuje pro svou práci za nosné. Další část práce (str. 33-48) se věnuje 
analýze zákona o sociálních službách. Autorka zmiňuje úpravu sociální pomoci před nabytím 
jeho působnosti a posléze uvádí jednotlivé části zákona, které však až na výjimky kriticky 
nehodnotí.  
V empirické části práce se studentka zabývá kvalitou a dostupnosti sociálních služeb 
v Karlovarském kraji. Využívá zejména data reprezentativního výzkumu z roku 2007, který 
přináší řadu zajímavých a relevantních informací. Ke škodě věci je však autorka pouze uvádí 
dostupné údaje, bez hlubší analýzy. Dalším zdrojem informací je Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb na léta 2009 – 2013. Autorka se také zabývá dvěma individuálními projekty 
Karlovarského kraje, jejich vazba na původní téma, totiž analýzu zákona 108/2006 není 
dostatečně objasněna. V poslední kapitole autorka uvádí řadu relevantních nedostatků 
v oblasti sociálních služeb a navrhovaná opatření, ty ale přímo nesouvisí s analýzou důsledků 
aplikace zákona o soc. službách, která byla cílem práce. 
 
Formální úprava práce 
K formální úpravě práce nemám zásadní připomínky. Odkazy a citace  jsou součástí textu, 
seznam literatury, který by mohl být pro diplomovou práci obsáhlejší, je součástí práce, stejně 
jako přílohy. 
Celkové hodnocení práce: 
Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou/ 
dobrou podle průběhu obhajoby. 
 
 
 
.V Praze, 17..6.2010       Bohumila Čabanová 
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