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Problematika azylu je velmi aktuální téma, zvláště ve spojitosti s matkami s dětmi také téma citlivé,
proto je vhodné se mu věnovat. Splněným cílem práce bylo přiblížit tuto problematiku, proč se do
azyl. domů matky dostávají, co je vede k tomuto rozhodnutí. Bakalářská práce je určena pro základní
přehled sociálním pracovníkům, kteří v dané oblasti pracují, což také oceňuji. Práce je rozdělena na
část teoretickou a praktickou. Velmi cenná je též skutečnost, že autorka sama vykonávala praxi
v azylovém domě, a tudíž situaci skutečně poznala.
První kapitola se věnuje přímo azylové službě v ČR- azylový dům, sociální rehabilitace, soc. selhání
atd., stručně a srozumitelně shrnuje základní pojmy. Zajímavou kapitolou je „Role matky při vzniku
vazby“, konkrétně podkapitola o vztahu mezi interakcí matky s dítětem a vztahovou vazbou dítěte.
Dále se studentka věnuje komunikaci. Ve třetí kapitole se autorka zabývá klinickými rodinami- se
zanedbávaným, týraným dítětem, s tělesnou nemocí, s duševní nemocí, s mladistvým delikventem,
s rodinou svobodné matky, tuto kapitolu považuji za stěžejní v celé práci. Poté je věnována pozornost
bezdomovectví, dále domácímu násilí.
V páté kapitole se studentka věnuje sociálním službám pro osoby bez domova, pracuje také se
Zákonem o sociálních službách, což oceňuji. Nosnou kapitolu tvoří problematika samotných azylových
domů, jejich historie v ČR, azyl. domy pro matky s dětmi. Sedmou kapitolu tvoří samotné důvody
vyhledávání azylových domů, popsány jsou dávky a jejich výplata v hmotné nouzi.
Bytová situace a nezaměstnanost je tématem další kapitoly. Celkově je praktická část jasná,
srozumitelná, kapitoly na sebe logicky navazují, studentka prokázala schopnost pracovat v textu
s citacemi. Jasně se v teoretické části rozebírají důvody a příčiny, které vedou k situaci, kdy žena musí
vyhledat azylové bydlení.
V praktické části se autorka věnuje popisu střediska v Horních Počernicích, které charakterizuje
vyčerpávajícím způsobem. Dále jsou zařazeny dvě zajímavé kazuistiky matek azylového domu.
Hlavním cílem praktické části bylo zjistit, jaké typy matek se dostávají do azylových domů. Byly
sestaveny 4 hypotézy a zvolen dotazník k výzk. šetření. Dotazník tvoří 8 jednoduchých otázek
vztahujících se k hypotézám, vyplnilo jej 11 klientek azyl. domu. Všechny otázky jsou graficky i slovně
analyzovány. Dále autorka vedla rozhovory se 2 matkami azyl. domu, které jednoduše dokreslují
danou problematiku.
Celkově je práce srozumitelná a přibližuje problematiku azyl. domů pro matky s dětmi, cíl práce byl
splněn. Bylo využito bohaté odborné literatury a internetových zdrojů. Stylisticky je práce také
v pořádku.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ- VELMI DOBŘE.

1/ Vysvětlete své tvrzení „Při zvažování vlivu temperamentu dítěte je třeba vzít v úvahu fakt, že bylo
prokázáno, že vztahová vazba není závislá na temperamentu a udržují ji procesy přesahující stabilitu
prostředí“.
2/ Co je bazální důvěra?
3/ Dokázala byste popsat cyklus domácího násilí?
4/ Vy sama zhodnoťte úroveň pomoci ve formě sociálních dávek pro matky s dětmi, je dostačující?
5/ Uveďte, na které dávky, kromě hmotné nouze, má ještě žena samoživitelka nárok.

