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Předložená diplomová práce studentky Michaely Rolníkové s názvem „Terénní 
sociální práce v ohrožených rodinách“ má celkem 93 stran, včetně seznamu literatury a 4 
příloh. Autorka při zpracování zadaného tématu velmi úzce se mnou spolupracovala a 
jednotlivé navržené úpravy vždy zapracovala. 

Celá diplomová práce je rozčleněna na dvě části, a to na teoretickou část, která velmi 
popisně zahrnuje od definice pojmu rodina, typ rodin, sociální práci s problémovými rodinami 
až po přehled jednotlivých právních předpisů, vztahujících se k funkci rodiny. Dále velmi 
zkušeně popisuje Středisko křesťanské pomoci v Praze, jeho poslání, cíle, principy a 
poskytované služby a konkrétní popis Terénní sociální práce v ohrožených rodinách.. 
Neopomněla také popsat úlohu jednotlivých pracovníků i dobrovolníků v této službě. Další 
kapitolu tvoří podrobný výklad klientů Terénní sociální práce v ohrožených rodinách a práci 
s nimi. Tato část velmi dobře mapuje situace rodin s dětmi, navázání spolupráce s klienty ze 
strany terénní služby a návrh a výběr jednotlivých služeb. Dále představuje teoretické zázemí 
problematiky sociální práce s rodinou, zejména otázky základních a odborných pojmů.

Velmi dobře zpracovaná praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu. Ten si 
autorka zvolila proto, že ve své praxi v současné době nepoužívají žádný standardizovaný 
koncept vyhodnocování situace rodin s dítětem (jako např. Ontarijský index využívaný např. 
o.s. STŘEP) a  tudíž se terénní sociální práce  opírá jen o teoretické znalosti a zkušenosti 
z praxe. Nezisková organizace, ve které autorka pracuje, má v úmyslu a v horizontu několika 
měsíců za cíl využívat při práci s klienty standardizovaný proces vyhodnocování tak, aby se 
jím zkvalitnila a zefektivnila celková spolupráce s klienty. Ve svém kvalitativním výzkumu 
tedy zjišťovala pomocí metody kvalitativního rozhovoru, jak probíhá konkrétní proces 
vyhodnocování situace dítěte a rodiny při dlouhodobé terénní sociální práci. Snažila se získat 
odpověď na to, jak probíhá vyhodnocování situace rodin s dítětem ve službě terénní sociální 
práce, Výsledná analýza by měla sloužit jako podklad pro aktualizaci a vytvoření metodiky 
vyhodnocování situace rodiny a dítěte ve službě terénní sociální práce ohrožených rodin.

Diplomovou práci navrhuji přijmout a hodnotím ji výborně.
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