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Autorka si pro bakalářskou práci zvolila téma rodičovských kompetencí klientek
azylového domu pro matky s dětmi. Za cíl si stanovila definovat rodičovské kompetence,
popsat obtíže, které se v jejich naplňování objevují u klientek uvedené sociální služby,
vyhledat jejich příčiny i důsledky.
V obecné časti práce autorka srovnává definice rodiny, pohledy na funkčnost rodin
a rodičovské kompetence. Při definování a posuzování rodičovských kompetencí vychází
z uznávaných základních potřeb rodiny a zodpovědnosti rodičů za jejich zajištění především
pro děti. Velký význam přikládá schopnosti rodičů zabezpečit rodinu finančně.
V praktické části popisuje problémy, které při naplňování konkrétních potřeb dětí
pozorovala u matek, klientek azylového domu. Otázkám finančního zabezpečení rodiny
věnuje zvláštní pozornost vzhledem k závislostí klientek na sociálních dávkách a časté
zadlužeností. Problémy klientek s hospodařením s financemi a zadlužeností a také možnosti
a způsoby podpory v rámci pobytu v AD proto popsala podrobněji . V závěru kapitoly
shrnula zkušenosti i poznatky k příčinám a následkům selhávání v oblasti rodičovských
kompetencí.
Autorka představila základní charakteristiky azylových
domů jako sociální
služby, popsala specifika Kolpingova domu v jeho poslání , cílech, cílové skupině uživatelů
i v průběhu realizace služby. Postrádám ale informaci v jakém období, jakými způsoby a od
jakého počtu klientek poznatky k posuzování rodičovských kompetencí získávala.
Autorka předpokládá, že řešení dluhové problematiky je aktuální i pro klientky dalších
azylových domů pro matky s dětmi a zajímá ji , zda je dluhové poradenství součástí těchto
služeb. Využila dotazníkové šetření, oslovila 60 AD pro matky s dětmi v ČR s cílem zjistit,
zda a jak tuto problematiku řeší. Získané údaje přehledně graficky zpracovala a vyhodnotila
v navazujícím komentáři. V závěrečné kapitole hodnotí cíl práce jako naplněný, zdůrazňuje
význam azylových domů a návazných služeb a také potřebu věnovat řešení problematiky
rodin se sociálními problémy více pozornosti.
Autorka si pro bakalářskou práci zvolila aktuální problematiku, prokázala velmi
dobrou úroveň teoretických znalostí a dovednost aplikovat je v praxi. Využila aktuální a
relevantní zdroje , práce s odkazy na literaturu a citacemi je v souladu s požadavky, grafické
a jazykové zpracování je na velmi dobré úrovni. Obsahová struktura práce je přehledně a
logicky uspořádaná
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
B – velmi dobře.

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
1)
2)

Doplňte informace k postupu vyhodnocování rodičovských kompetencí klientek
AD Kolpingův dům.
Jaké návazné sociální služby považujete za potřebné pro klientky AD Kolpingův
dům, aby po ukončení pobytu neodcházely do jiného AD ?
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