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Vyjádření k aktuálnosti a náročnosti obsahu práce:  

 Diplomová práce vyjadřuje aktuálnost tématu v době hledání kvalitních pracovníků v oboru 

sociální práce, zvláště při vědomí nízkého finančního ohodnocení. Autorka práce si zvolila náročné 

téma, protože propojuje témata etická a právní. Posouzení dávek v hmotné nouzi není snadným 

úkolem, reflexe reforem této problematiky často činí situaci nepřehlednou.  

 

Vyjádření  ke kvalitě zvládnutí  teoretických východísek a k vhodnosti použitých metod: 

Autorka diplomové  práce správně posoudila a vystihla  teoretická východiska, kdy prezentuje 

dobrou znalost zákona o sociálních službách. Oponent velmi pozitivně hodnotí znalost práva v dané 

oblasti sociální práce a vnímá jeho  důkladné nastudování, které je opřeno o relevantní odbornou 

literaturu. Karolína Aubusová vhodně členila svou diplomovou práci podle uvedených kapitol 

a rozdělila svou práci logickým způsobem na dvě hlavní části. Autorka prokazuje znalosti 

souvislostí v problematice sociálních pracovníků a jejich práce. Výkon agendy dávek pomoci 

v hmotné nouzi je významná a nabízí množství otázek a znalosti práva v dané oblasti. Avšak vzorek 

výzkumu považuje oponent za nedostačující k zobecnění výsledků výzkumu, protože uvedený 

vzorek je početně příliš nízký.   

  

 

 Vyjádření  k logike stavby textu a príloh: 

Logika stavby práce odpovídá racionálnímu postupu v práci a nelze proti němu  namítat závažné 

námitky.  Přílohy zpestřují diplomovou práci, ale namají na ni vliv. 

  

Vyjádření k jazykové a k formální stránce práce:  

Školitel nemá závažné námitky vůči formálnímu zpracování diplomové  práce. Poznámkový aparát 

je pečlivě uváděn a zpracován. Drobné chybování není na úkor kvality práce. 

  

 Závěr:  

Autorka diplomové práce Karolína Aubusová využila  dostupnou  studijní literaturu i ze zahraniční 

oblasti.  

Diplomová práca splňuje požadovaná kritéria na daný druh kvalifikační práce. Diplomovou práci 

doporučuji předložit k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.  
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