
 

UNIVERZITA KARLOVA 

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

 

     OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE  
 

 
Jméno a příjmení studenta:    Bc. Radka Horynová, DiS. 
 

            Název diplomové práce:        Veřejná služba jako příležitost k návratu na trh 
práce 

 
Název školy:                           Katedra teologické etiky ETF UK Praha 
Studijní obor:                          Křesťanská krizová a pastorační práce – diakonika 
 
Jméno a příjmení oponenta DP:  PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D. 
___________________________________________________________________ 
 
Téma práce se věnuje využití a aplikaci veřejné služby, jako podpůrného prvku pro 
návrat do pracovní kariéry. Na první pohled, by nezasvěcený čtenář, mohl položit 
otázku: jak souvisí s oborem křesťanská krizová a pastorační práce? Pro uspokojování 
nejenom základních a psycho sociálních potřeb, je pomoc dlouhodobě 
nezaměstnaným osobám, ohrožených rizikem ztráty pracovních návyků, ztráty pocitu 
společenského uplatnění a prospěšnosti pro místní komunitu významná i s přesahem 
do duchovního života. Pracovní uplatnění přináší nejenom odměnu, to znamená 
prostředky, které slouží k obživě, ale rovněž i sebeuplatnění, společenskou prestiž, 
rovněž posílení a rozvoj vztahů a v neposlední řadě pocit uspokojení a vděčnosti za 
příležitost pracovat, vnímanou jako dar. Význam a využití veřejné služby v České 
republice je doposud nedoceněný a v praxi zatím nedostatečně využívaný.  Toho si je 
autorka vědoma a snaží se akcentovat nezpochybnitelný význam a potenciál tohoto 
institutu pro jedince, potažmo celou společnost. 
 
Cíl celé práce, který si autorka stanovila a definovala v úvodu práce, má objasnit 
uplatnění veřejné služby ve vybrané lokalitě města Děčín s využitím podpůrného 
nástroje v podobě dávek hmotné nouze.  Téma práce je autorce velmi blízké, neboť 
se jím zabývá i v profesní rovině.  Tato zkušenost je velmi cenná neboť může objasnit 
některé postoje k systému veřejné služby a komplexní pomoci ze strany Úřadu práce 
ČR. 
 
 Z celkového pohledu je diplomová práce rozdělena do 9 hlavních kapitol, z toho se 
čtyři přímo věnují objasnění veřejné služby jako podpůrného nástroje pro udržení 
pracovních návyků u osob dlouhodobě nezaměstnaných, s možností motivačních 
pobídek v rámci dávkového systému. Čtenář se může dozvědět o problematice 
nezaměstnanosti a sociální politiky státu v oblasti sociálně dávkových systémů.  V 
neposlední řadě je text rozšířen o historický vývoj institutu veřejné služby. Konkrétních 
obrysů práce nabývá v kapitole číslo 5, kde autorka popisuje situaci osob 
nezaměstnaných v lokalitě Děčína a přístup uchazečů o zaměstnání k veřejné službě. 
V subkapitole, která se věnuje osobám odmítající nabídku veřejné služby, postrádám 
podrobnější popis jejich situace, neboť tato skupina je jednou z částí výzkumného 
vzorku.  
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Od šesté kapitoly se práce zabývá zdůvodněním výzkumného závěru,  které je 
dostatečně zdůvodněné a posléze výzkumu a jeho vyhodnocení včetně interpretace. 

Hlavní výzkumná otázka,  včetně dvou dílčích otázek, vystihují autorčin záměr  zjistit, 
zdali veřejná služba může být příležitost pro návrat do pracovního uplatnění.  Pro 
výzkumné šetření byla  vybraná kvalitativní metoda,  v rámci které se 
aplikovala  technika polostrukturovaného rozhovoru.  Vzhledem k tomu, že výzkumný 
vzorek je nevelký,  jeví se volba této techniky jako velmi vhodná.  I přesto, že výsledky 
jsou na hranici objasněnosti zkoumaného jevu,  je možné připustit, že se studentce 
podařilo  naplnit  výzkumný závěr, kterým splnila  stanovený cíl práce.  Nutno však 
dodat, že interpretace výsledků, plynoucí z rozhovorů s respondenty vykonávající 
veřejnou službu, je lapidární.  Pro širší objasnění problematiky se studentka 
rozhodla  doplnit další dvě cílové skupiny z řad odborníků.  

Zdůvodnění výzkumu a jeho shrnutí v závěru práce je dostatečné.  Studentka dokázala 
pracovat s odbornou literaturou,  která i přes zatím malý počet titulů   k dané 
problematice, splňuje výběr.  Po formální stránce nevykazuje práce nedostatky spíše 
drobné nepřesnosti. 

Z celkového pohledu práci Radmily Horynové  hodnotím jako úspěšnou s potenciálem 
širšího využití.  Především pro sociální pracovníky a odborníky, kteří se přímo nebo 
okrajově věnují  klientům registrovaným na úřadu práce.  Text je srozumitelný a 
celkově působí kompaktní dojmem. 

 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
 
Předloženou diplomovou práci hodnotím stupněm B  
 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1) Jaký způsob motivování dlouhodobě nezaměstnaných osob evidovaných na úřadu 
práce,  kteří odmítají výkon veřejné služby, vidíte jako vhodný? 

 

2) Upřednostňujete ve využívání institutu veřejné správy povinnost nebo dobrovolnost. 
Zdůvodněte prosím svoji preferenci. 
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