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1. Formulace cílů    1 
    

2. Vhodnost použitých metod  2 
    

3. Postup řešení  2 
    

4. Splnění cílů  1 
    

5. Interpretace výsledků  2 
    

6. Přínos pro sociální praxi  1 
    

7. Originalita  1 
    

8. Orientace autora ve zpracovávané problematice  1 
    

9. Práce s literárními zdroji (průběžné citace, norma)  1 
    

10. Využití dalších informačních zdrojů  2 
    

11. Úroveň jazykového zpracování  1 
    

12. Úroveň odborného vyjadřování (terminologie)  1 
    

13. Srozumitelnost a logická stavba textu  1 
    

14. Formální úroveň, celkový dojem  1 
  

Celkové hodnocení:          výborně x velmi dobře    dobře  neprospěl  
(zakřížkujte příslušný klasifikační stupeň) 
 

Další připomínky a vyjádření (možnost pokračovat i na druhé stránce):  

Práce je sondou do problematiky profesních dilemat pracovníků, kteří vykonávají sociální práci v oblasti 
přiznání dávek hmotné nouze, vycházející z polostrukturovaných rozhovorů – výpovědí vycházejících 
z přímé zkušenosti zkoumaných osob. Předkládá jak legislativní a procesní vymezení skutečnosti rámující 
poskytování dávek hmotné nouze, popis systému poskytování dávek hmotné nouze, i psychologické 
aspekty možných dilemat s nimiž se pracovníci přiznávající dávky v hmotné nouzi potýkají. Věnuje se také 
druhům jednotlivých dávek a jejich specifikům. Přehledně je také popsán systém přiznávání dávek 
hmotné nouze, a to včetně reflexe a specifik cílových skupin, kterým je přiznávána. Práce je 
strukturovaně uspořádána, úroveň kvality textu odpovídá odborné úrovni bakalářské práce. Autorce se 
daří propojovat teoretické rámce s vlastními komentáři a postřehy, vycházející z vlastní zkušenosti 
přiznávání dávek hmotné nouze.  Cílem výzkumné části práce bylo zjistit, s jakými dilematy se potýkají 
sociální pracovníci nicméně s ohledem na nedostatečný rozsah výzkumného vzorku, kdy samotní sociální 
pracovníci nebyli výrazně ochotni přistoupit k roli respondenta, zvolila studentka cestu rozšíření cílové 
skupiny na základě vymezených činností pracovníka, přiznávající dávky hmotné nouze. Studentka zvolila 
metodu poostrukturovaných rozhovorů. Vzorek respondentů byl poměrně malý. Studentce se dařilo 
uchopit závěry zjištění a propojit je s popsanou teorií nicméně hlubší vstup zaměřený na rozbor 
jednotlivých dilemat a to včetně etického rámce by jistě výrazně zvýšil kvalitu samotné práce. Samotnou 



práci vnímám pozitivně i přes skutečnost, že zvolené téma má hlubší potenciál.  
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Otázky k obhajobě:   

1.  Popište nejdůležitější zjištění v oblasti zjištěných dilemat pracovníků přiznávajících dávky v hmotné 
nouzi?  

2.  Jaký se Vám na základě Vašich zjištění jeví nejefektivnější přístup pracovníků přiznávajících dávky 
v hmotné nouzi ke zvládání vzniklých dilemat a uveďte možné nástroje, které mohou pracovníci využít?  
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