
Oponentský posudek 
Název: Sociální a zdravotní služby pro sexuální pracovnice v hl. m. Praze; stávající a 
chybějící. 
Student: Lucie Grolmusová 
Oponent: prim. MUDr. Jiří Dvořáček 
 
 
Studentka ve své práci komplexně představila problém prostituce a podobu sociální práce se 
sexuálními pracovnicemi, současně se ale zaměřila i na téma přiměřenosti stávajících 
sociálních služeb (a způsobu jejich provádění) potřebám klientek, případně potřebám 
společnosti.  
Teoretická část je zpracována velmi zevrubně, dle mého názoru s velkým přehledem 
studentky o dané tématice. Na rozdíl od mnoha jiných prací nevolila témata teoretické části 
nahodile a extenzivně, ale zjevně o volbě témat přemýšlela a vybírala témata vytvářející 
základní kontext k otázce, nakolik odpovídají poskytované služby potřebám klientek 
(resp.společnosti). Teoretická část je sice vcelku rozsáhlá, ale dle mého zcela přiměřeně, téma 
je zpracováno na vysoké úrovni. Jako cenné a zajímavé mi připadá uvádění konkrétních údajů 
do souvislostí (např. současná legislativní úprava v kontextu jejího vývoje českého i 
zahraničního nebo popis českých služeb v kontextu služeb mezinárodních). 
V praktické části si studentka položila otázku po přiměřenosti služeb, po párování služeb a 
potřeb. Z mého hlediska jde o základní koncepční otázku nejen pro jednotlivá zařízení, ale pro 
jednoho každého pracovníka při vymezování motivů a hranic své vlastní práce. Oceňuji, že 
studentka při relativně krátké pracovní zkušenosti vnímá tuto otázku jako významnou, o to 
více, že není běžným zvykem si tyto otázky v pomáhajících profesích klást.  
K metodice hledání odpovědi na tuto otázku: shledávám jako velmi opodstatněné, že na své 
otázky nehledala studentka statistické odpovědi – zde by to mohlo být velmi zavádějící. 
Otázky v rozhovorech byly položeny zajímavě, odpovědi obou dotazovaných skupin byly 
docela nosné. Oceňuji způsob, jakým se v další části studentka nad odpověďmi zamýšlela, a 
způsob provedené diskuse. Za zvlášť přínosné považuji úvahy o možných dopadech na 
praktickou práci – líbí se mi kritičnost těchto úvah i způsob jejich formulace (nikoli jako 
zjevené pravdy, ale jako otázky, které mohou provádění služeb skutečně zlepšit). 
Závěrem: ke svému překvapení jsem prací nadšen, studentka o tématu velmi kvalitně 
přemýšlela, studentce bych doporučil toto téma poupravit do podoby vhodné k otištění 
v časopise či k prezentaci na odborném fóru. 
 
Otázky k obhajobě:  

• Kde by podle studentky měly být limity pro sociální pracovníky pro provádění sociální 
práce se sexuálními pracovnicemi? 

• Které skupiny sexuálních pracovnic se podle studentky míjejí se současně 
poskytovaný sociálními službami? 

• Co by studentka na základě této práce nabídla v týmu R-R k diskusi? 
 

 
Téma vzhledem k 
současným potřebám 
oboru 

vysoce potřebné potřebné okrajové Irelevantní 

Téma vzhledem 
k možnostem 
zpracovatele 

zvoleno 
adekvátně 

téma je příliš 
rozsáhlé 

téma mohlo být širší předkladateli 
chyběla 
možnost 
adekvátně téma 



uchopit 
Typ práce teoretická kompilační srovnávající 

systémy 
empirická 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

významnými 
teoriemi 

s chybějícími 
daty 

Schopnost formulovat 
vlastní 
názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní 
názory/ nejasná 
východiska  

 

Stylistika přiměřená šroubovité 
vyjadřování 

vyjadřování příliš 
hovorové  

 

Gramatika správná s ojedinělými 
chybami 

s množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná  
Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho 

citací/ citace 
zbytečně dlouhé  

málo citované 
literatury 

 

Využívání zahraniční 
literatury 

přiměřené citací z cizí 
literatury je 
minimum 

citace z cizí 
literatury chybí 

 

Schopnost kriticky 
hodnotit prameny 

výborná dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 
pramenů 

správné s menšími 
nedostatky 

se závažnými 
nedostatky 

 

Formulace hlavního 
problému/ výzkumné 
otázky 

jasná není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se 
překrývají 

hypotézy nejsou 
formulovány 
jednoznačně 

hypotézy nelze 
testovat 

Metody zvolené 
adekvátně, 
použito více 
metod 

použita jedna 
metoda, je 
adekvátní 

daly se užít 
adekvátnější 
metody 

metody nejsou 
zvoleny 
adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 
statistické 

kvalitativní  kvantitativní, třídění 
prvního stupně 

 

Praktická využitelnost 
výsledků 

vysoká dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 
částečně 

cíl se nepodařilo 
naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
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