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Předložená diplomová práce má 68 stran autorského textu členěného do osmi hlavních 

kapitol, text obsahuje všechny formální náležitosti. Vzhledem k rozsahu předložené práce je 

odkazovaná literatura a další informační zdroje skromnějšího počtu (19), je ale relevantní 

k tématu, je výlučně domácí provenience a aktuální. Pořadí literatury v seznamu se nečísluje.  

V současnosti jsou opět otázky zaměřené na problematiku nízkoprahových zařízení 

pro děti a mládež aktuální, a to zejména vzhledem k nárůstu sociálně patologických jevů 

v této části populace. Na uvedenou cílovou skupinu, metody práce, management a 

financování, práci sociálních pracovníků a dobrovolníků je především zaměřena předkládaná 

diplomová práce. Cílem diplomní práce bylo zhodnotit, zda jsou v těchto zařízeních po 

praktické stránce naplňovány standardy kvality sociálních služeb, které vydalo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí jako stěžejní materiál pro poskytování kvalitní sociální služby. 

Konstatuji, že diplomová práce reaguje na aktuální společenské téma. 

Teoretické zpracování historie vzniku nízkoprahových zařízení a související závazné 

legislativní dokumenty, charakteristiky cílové skupiny jako uživatelů služeb, management a 

financování služeb, kompetence sociálních pracovníků i funkce supervize a další pojmy, 

odpovídají úrovni současného vědeckého poznání v této oblasti, autorka se opírá o   

bibliografické zdroje, jež jsou aktuální. Celkově je předložený text uceleně formulovaný, dílčí 

tvrzení jsou logicky seřazená a spějí k cíli či dílčím závěrům. 

Stěžejní kapitolou je pak analýza populace pubescentů a adolescentů ve vztahu 

k sociálně patologickým jevům, popis významných činitelů i možnosti prevence. 

Hodnocení naplňování standardů kvality sociálních služeb ve vybraných 

nízkoprahových zařízeních v Hradci Králové je metodologicky správně strukturované, 

výzkumný problém je aktuální a odpovídá společenským problémům a potřebám a navíc 

reaguje a předjímá historickou i současnou složitost fenoménu v oblastech jak jej vymezuje 

Zákon o sociálních službách a Standardy kvality sociálních služeb pro nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež.   



 

Poznámky k textu: 

 Popište u obhajoby celou škálu sociálně patologických jevů vyskytujících se u 

rizikové mládeže, nejsou to pouze závislosti. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací výborně. 

V Praze 25. 7. 2011                                            Beáta Krahulcová 

 

 

 

 


