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Posudek:  

Studentka se v práci zaměřila na téma, které je v posledních letech velmi aktuální, protože 

problematika extrémního zadlužení se týká nezanedbatelné části rodin. Zároveň jde o fenomén, který 

je často determinantou extrémní chudoby a sociálního vyloučení. Sociální práce se zároveň jeví jako 

dobrý nástroj při pomoci v řešení této nouzové situace. 

Studentka zaměřila svou pozornost na pomoc zadluženým rodinám pomocí sociální práce 

v Libereckém kraji, takové omezení lze považovat za dobré rozhodnutí, protože specifika jednotlivých 

krajů se mohou v práci s touto cílovou skupinou projevit i v řízení regionální sociální politiky. Přesto, 

že nakonec studentka resultuje, že regionální rozdíly zřejmě nebudou hrát roli, je dobré, že výzkum 

byt takto omezen.  

Teoretická část práce přehledně a v dostatečné hloubce otevírá klíčová témata pro výzkumnou část. 

Přitom práce s literaturou je výborná, zdrojová opora se dá považovat za velmi širokou. Pozitivně 

hodnotím i propojení obou částí, tedy vztažení výsledků výzkumu k teoretickým východiskům (reflexe 

kompetencí sociálních pracovníků v dluhovém poradenství ke konceptu kompetencí dle Havrdové.). 

Výzkumná část je zarámována metodologickým úvodem. Studentka chtěla použít volné 

polostrukturované rozhovory se sociálními pracovníky, což je jako technika sběru dat pro bakalářskou 

práci relevantní. Z důvodu nouzového stavu a vzhledem k omezujícím vládním opatřením musela 

operativně využít korespondenční formu. Poradila si tedy i s touto krizovou situací. Studentka přitom 

správně neaspiruje na generalizaci zjištění a nedopouští se tak obvyklého metodologického přešlapu. 

Dále by bylo možné téma ještě více propracovat s ohledem na specifické kompetence, to však v dané 

situaci bylo velmi komplikované. 

Formální a grafické zpracování textu je v pořádku, úpravné a stylisticky na odborné úrovni.  

Spolupráce se studentkou při zpracování práce byla bezproblémová, konstruktivní a míra 

samostatnosti studentky v rozhodování a strategii výzkumných kroků byla vysoká. 

Závěr: 

Doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou VÝBORNĚ. 

 

V Praze 4. 6. 2020      

PhDr. Petr Vojtíšek, PhD. – vedoucí BP 


