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Téma práce považuji za vhodně zvolené, vzhledem ke stále větší potřebnosti azylového bydlení u nás,
obsahem práce je samotný vývoj sociální práce a charakteristika azylového bydlení v ČR, konkrétně
cílí na Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech nedaleko od města Dobříše. Splněným cílem práce je
nastínění problematiky azylového bydlení, získání zpětné vazby od občanů obce pomocí dotazníku / o
tom, co si myslí o začlenění klientů domu do společnosti a zdali je na to díky omezené délce pobytu
prostor/. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Velmi oceňuji, že autorka sama byla po
dobu několika týdnů ve zmiňovaném azylovém domě na praxi, a tak se dobře seznámila s jeho
chodem. Obyvatelé azylového domu nemají blízké, na které by se mohli obrátit, proto potřebují
služby tohoto druhu, stanou se bezdomovci a důvodů najdeme mnoho. Autorka uvádí, že často klient
při vyplňování osobní karty uvede, že nezažil běžné či spokojené dětství. Splněným cílem teoretické
části práce je charakteristika sociální práce jako oboru od středověku až po současnost, poskytuje
základní a důležité informace o azylových domech a konkrétně se věnuje výše zmiňovanému domu.
Metodicky je práce zpracována pomocí analýzy několika zdrojů, v této oblasti neexistuje dostatek
odborné literatury, a autorka tak svou prací přináší nový aktuální zdroj, vychází při tom též
z vlastních zkušeností získaných na praxi. V praktické části se navazuje na Azylový dům sv. Ludmily a
autorka uvádí 2 kazuistiky a dotazníkové šetření. Cílem dotazníku je zjistit informovanost a názor
občanů na dům, na jeho klienty a jejich začlenění.
Podrobněji se autorka věnuje vývoji sociální práce jako oboru, k čemuž také neexistuje mnoho
odborných titulů, tyto kapitoly ale úplně nesouvisejí s tématem práce, byť jsou zajímavé a
problematiku doplňují. Za naopak velmi přínosné považuji kapitoly o azylovém bydlení v ČR /
charakteristika domů, charakteristika klientů, příčiny umístění klientů, typy domů/. Zvláštní
pozornost je věnována přímo Azylovému domu sv. Ludmily, jeho charakteristice, cílům, poslání,
poskytovaným službám, financování atd., tedy zcela vyčerpávajícím způsobem je v práci tento dům
představen. Celá teoretická část je zdařilá, velmi málo je však využíváno citací v textu, což ovšem
omlouvám faktem, že odborné literatury k tomuto problému a tématu je velmi málo. Obsahem
praktické části práce jsou dobře zpracované kazuistiky, které dokreslují osudy klientů. Pro sběr dat
byl použit dotazník, bylo osloveno 72 respondentů, což je odpovídající vzorek pro práci tohoto typu.
Šetření se zaměřovalo na zpětnou vazbu občanů Mokrovraty na tento azylový dům, jeho využití
atd.Byly zvoleny dvě hypotézy. Výsledky výzkumu jsou vyjádřeny v tabulkách a přehledných grafech.
Zdařile zpracovaná dotazník tvoří 22 otázek, cílených na ověření hypotéz.
Myslím, že práce může prakticky přispět obci Mokrovraty. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují, jazykově je práce na odpovídající úrovni, bylo využito bohaté odborné literatury,která je
k dispozici. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE.
Jak můžete práci využít v praxi? Co Vás při její tvorbě překvapilo? Uvádíte, že problematika výchovy
dítěte je viditelná zejm. u romských rodin, jak si to vysvětlujete a jaká je Vaše osobní zkušenost?

