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Jaké jsou nejprekérnější etické problémy v práci sociálního pracovníka?
Kdy sociální pracovníci pociťují bezmocnost v řešení etických dilemat?

Diplomantka předložila k posouzení práci věnovanou etické problematice v pracovní 
činnosti sociálního pracovníka. Jde o poměrně důležitou problematiku, neboť jde o 
profesi se značným dopadem na lidské osudy. 
Předložený text k posouzení je vzorně zpracován a svědčí o dobré orientaci autorky 
jak v obecných otázkách profesní etiky v sociální aktivitě; tak je evidentní, že 
autorka zvládla smysluplný výzkum poukazující na problémové aspekty v této 
oblasti. Text předložené práce je čtivý, je zpracován s neobyčejnou pečlivostí a je 
přínosný pro obor  sociální pedagogiky. K předloženému textu nemám žádné 
kritické připomínky.
Vzhledem k tomu, že předložená práce splŃuje požadavky klůadené na diplomové 
práce, lze ji doporučit k obhajobě. 


