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Student si vybral velmi zajímavé téma liniového pracovníka. V současné době sociálně-

právní ochrana dětí získává na pozornosti, přesto oblast práce asistenta, kteří s dětmi 

přímo pracují, je neprávem pomíjena.  

Struktura práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují, téma dále 

rozpracovávají a celá práce směřuje k naplnění cíle. Hned v úvodu práce autor 

zdůvodňuje, proč je třeba se tématu věnovat. Jen malou poznámku - uvítala bych v textu 

i definici dětí v sociálně slabých podmínkách, aby bylo zřejmé, s jakou cílovou 

skupinou sociální asistenti pracují. 

  

Hlavním cílem je „zaznamenat podobu práce asistenta a popsat přístupy a problémy, 

které se v jeho práci vyskytují.“ (str. 8). Cíl byl v práci uspokojivě naplněn. 

 

Bakalářská práce je založena na teorii liniových pracovníků. Doporučila bych 

z teoretické práce přesunout kapitoly 2.1 Historie sociálně-právní ochrany dětí na našem 

území (str. 9-10) a kapitolu 2.2 Právní úprava sociálně-právní ochrany dětí (str. 10-11). 

Kapitoly jsou sice pěkně zpracované, ale nejde o teoretický koncept. Malou výtku mám 

k tomu, že jsou obě založeny na jediném stejném textu (Špeciánová 2007). Samotná 

teorie liniových pracovníků je také kvalitně zpracována. Opět mám jen dvě malé výtky 

k literatuře, kdy kapitolu 2.4 Byrokratický a profesionální liniový pracovník (str. 11-12) 

autor založil na jediném zdroji (Horák, Horáková 2009) a podle tohoto zdroje zde cituje 

i Lipského, byť v předchozí kapitole citoval originální zdroj. Další kapitoly považuji za 

dobře zvolené a relevantní k tématu (motivace pracovníků, dobrovolnictví a vztah 

k hodnotám).  

 

Vzhledem k charakteru práce a stanovenému cíli si autor dobře zvolil kvalitativní design 

výzkumu. Oceňuji podkapitolu 3.1 Motivace k výzkumu (str. 15-16). Ke sběru dat 

využil metodu polostrukturovaných rozhovorů. V metodologické části podrobně popsal 

výběr respondentů i průběh výzkumu. Počet devíti informátorů vzhledem k tématu i 

nasycenosti vzorku považuji za dostačující. Výzkumné otázky mohly být méně popisné.  
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V celé analytické části autor představuje výsledky rozhovorů. Kapitola je strukturována 

podle oblastí výzkumu. Kapitolu považuji za kvalitně zpracovanou. V závěru pak autor 

přehledně shrnuje výsledky výzkumu.  

 

Ve své práci autor prokazuje stylistickou dovednost, text je správně formátovaný bez 

pravopisných chyb či překlepů a citace odpovídají normě. Oceňuji i potenciální 

praktický přínos práce. 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci hodnotit známkou „B“. 
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