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POSUDEK 

Jméno a příjmení studentky: Bc. Šárka Holoubková 

Téma diplomové práce:  Time management v sociální práci 

Oponentka práce: Mgr. et ThDr. Markéta K. Holečková 

Předložená bakalářská práce má 92 stran a je rozdělena do dvou částí, které se dále 

člení do kapitol. Diplomová práce obsahuje tři přílohy. Vzhledem k zaměření práce je 

odkazovaná literatura a další uvedené zdroje relevantní, k tématu přiměřená, a to co do počtu, 

tak i s ohledem na zkoumané téma.  

V první části je charakterizována sociální práce a problematika time managementu. 

V samotném popisu sociální práce oceňuji propojení tématu s problematikou lidských práv. 

Současně pozitivně hodnotím, jak autorka popisně propojila téma sociální práce a time 

managementu. V úvodních kapitolách diplomové práce poukazuje na náročnost zaměstnání 

sociálního pracovníka. Výkon povolání sociálního pracovníka klade na jedince vysoké nároky, 

a to podle autorky práce zejména v oblasti značných nároků na celoživotní vzdělávání, ale 

současně poukazuje na nezbytnost i osobnostních charakteristiky jedince pro výkon tohoto 

povolání. Tím práce uvozuje další oblast teoretické části, kterou je téma time managementu. 

 Time management podle zpracovatelky „představuje plánování či efektivní řízení 

času“. V diplomové práci stručně uvádí do jeho historie a nadále se pak věnuje právě tématu 

plánování a řízení času, protože to je podle autorky nezbytné pro efektivní práci sociálního 

pracovníka. V této části práce se tak zabývá principy práce, kterými jsou například: delegování 

práce na další spolupracovníky, myšlenka ukončení, preference nejdůležitějších úkolů, apod. 

Cílem je podle autorky efektivně pracovat s časem. V dalších kapitolách ještě popisuje 

techniky. Po obecném uvedení do tématu time managementu se v diplomové práci věnuje 

specificky využití time managementu v sociální práci. V této části oceňuji velmi podrobně a 

popisné zpracování textu. Je srozumitelný a současně velmi konkrétně  popisuje důvodnost 

využití time managementu v sociální práci, která je spojena s velkou časovou náročností. Je 

tak nástrojem, jak plánovat denní aktivity, zpracování administrativy i jak plánovat priority 

v práci sociálního pracovníka. 
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Druhou část tvoří kvalitativní výzkum. Jak autorka uvádí, cílem bylo zjistit, jaký je 

přístup sociálních pracovníků k time managementu a jak může využívání time managementu 

usnadnit a zefektivnit práci sociálních pracovníků. Výzkumný soubor tvořilo sedm probandů 

působících v sociální práci, s nimiž byly vedeny polostrukturované rozhovory. K analýze dat 

byla užita zakotvená teorie. Téma výzkumu považuji za velmi aktuální. Zpracování je zajímavé, 

jsou kladeny otázky, na které respondenti velmi otevřeně popisují odpovědi a poukazují tak 

na podstatná témata své práce.  

Diplomová práce je po grafické a formální stránce slušně zpracována. Diplomovou 

práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji klasifikaci výborně. 
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