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Název práce výstižně vyjadřuje její téma a cíl – chronologický a důsledný pohled na metody sociální 

práce užívané ve vymezeném období sociálními pracovníky v péči o seniory v letech 1948–1989.  

Struktura práce je logická, cíl je srozumitelně formulován, hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou 

reakcí na stanovený cíl. Autorka se zhostila nelehkého úkolu. Jednak se pustila na pole dosud 

minimálně mapované historie české sociální práce, tedy se nemohla dostatečně opřít o sekundární 

prameny. A zároveň zvolila období, ve kterém se třikrát změnilo pojetí smyslu a cílů profese sociální 

práce. V tomto bodě oceňuji objektivní náhled, který si při práci zachovala, ačkoli se setkávala 

s argumenty pro mladou generaci dnes již hůře pochopitelnými, které mnohdy lákají dělit tehdejší 

společnost na „dobré“ a „zlé“, a to bez snahy pracovat s širším kontextem doby. 

Stěžejní kapitoly práce kombinují poznatky získané při vlastním historickém výzkumu a poznatky 

získané ze studia odborné literatury. Rešeršní práce dostatečně shrnuje publikované odborné práce a 

studie. Práce s disponibilní literaturou je na dobré úrovni. 

Největším kladem práce je realizace historického výzkumu a následná diskuse, kde se autorce podařilo 

zachytit podobu sociální práce se seniory ve zkoumaném období, neboť mezi odbornou i laickou 

veřejností stále ještě nevymizel názor, že po celé období byla sociální práce víceméně redukována do 

nabídky sociálních služeb. 

Zpracovávané téma umožňuje další prohloubení i pokračování, jak ostatně sama autorka v závěru 

navrhuje. Slabé stránky práce neshledávám. 

 

Bohumila Gudzenko prokázala schopnost realizovat výzkum na základě vytčené koncepce, shromáždit, 

roztřídit a ověřit informace z různorodých pramenů a uplatnit je v logické a čtivé podobě. O svůj úkol 

projevovala dlouhodobě zájem, pracovala systematicky a pečlivě. 

 

Diplomová práce splňuje po obsahové i formální stránce dané požadavky, a proto ji doporučuji k 

obhajobě. Před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou výborně. 

 

Návrh otázky k obhajobě: 

Co se při zpracování tématu ukázalo jako nejobtížnější? Bylo něco, co vás překvapilo? 

 

 

 

V Praze 27. srpna 2019       PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 


