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 Při volbě tématu bakalářské práce vycházela autorka ze zkušeností z praxe 

v Kolpingově domě  v Praze , který poskytuje služby azylového domu pro matky s dětmi. Za 

cíl si stanovila představit Kolpingovo dílo a aplikaci jeho principů při práci s rodinami. 

První kapitolu práce věnovala  autorka  životu a dílu A. Kolpinga, . Popsala  důležité  události  

z jeho osobní historie a pohnutky, které ho vedly  k sociálním aktivitám a založení tzv. 

„kolpingova díla“, jeho stěžejní principy a  historii působení v ČR i ve světě.. 

 Rodina, její funkce, aktuální postavení  rodiny v naší společnosti, možnosti a formy 

podpory ohrožených rodin  je další  téma přehledně zpracované v samostatné kapitole.   

Ve 3. kapitole autorka představila Kolpingův dům, zařízení které se hlásí k odkazu a Adolfa 

Kolpinga  a poskytuje celkem  3 registrované sociální služby .  Azylový dům, krizová pomoc 

a sociálně aktivizační služby fungují samostatně, zároveň mohou být úzce provázané a zajistit 

tak komplexní pomoc matkám s dětmi. Autorka popsala cílovou skupinu , které jsou služby 

určeny, nejčastěji řešené problémy, principy a zásady činností a přístupu ke klientům,  metody 

a postupy při realizaci aktivit. Konkrétní postupy a praktické využití  přístupů A.Kolpinga  

autorka dokumentovala  na průběhu řešení  situace jedné z klientek. 

 Využití principů  a způsobů práce A. Kolpinga autorka spatřuje  v důrazu na 

podporu rodin s dětmi, podporu její rodinné soudržnosti a rodičovských kompetencí. Podpora 

klientek v zařízení  se zaměřuje na jejich konkrétní potřeby s důrazem na oblasti finančního 

hospodaření, zdraví a výživy, vedení domácnosti , výchovy a péče o dítě.  

 Úprava práce, stylistické zpracování jsou na velmi dobré úrovni.  Práce je přehledně 

členěné, obsahová struktura promyšlená, jednotlivá témata logicky provázaná. K přehlednosti 

přispívají i průběžná shrnutí  jednotlivých tematických celků. 

 

 



 Stanovený cíl práce považuji za splněný, autorka dostatečně  vysvětlila principy  

Kolpingova díla a odůvodnila jejich  využití a aktuálních sociálních službách. Ve vztahu ke 

zvolené problematice prokázala velmi dobrou úroveň znalostí , orientaci ve vzájemných  

souvislostech a dovednost aplikovat  poznatky v praxi. 

Ke zpracování bakalářské práce přistupovala zodpovědně, využila četné konzultace 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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