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Aktuálnost tématu
Téma sociální pomoci je jistě aktuální, stav veřejných financí a současný globalizovaný 
hospodářský vývoj potvrzuje nutnost zabývat se problémem sociálně vyloučených lidí či 
klientů sociální pomoci, neboť jejich osobní chudoba není zdaleka jen jejich individuální 
záležitostí, ale vypovídá mnohé i o celkovém nastavení systémů jednotlivých sociálních či 
veřejných politik v dané zemi.    

Cíle práce a jejich naplnění
Autorka naplňuje stanovené cíle své diplomové práce. Podrobně a obsáhle popisuje právní 
úpravu sociální pomoci ve zvolených obdobích. Bylo by vhodné zformulovat transparentněji 
výsledky komparačního záměru.  

Metodologie 
Zvolené metody práce jsou adekvátní. Jejich popis by zasloužil větší pozornost. Neměla by 
chybět citace či odkaz na relevantní literaturu, též by neměl být citován pouze jeden literární 
zdroj. Kapitola o metodách by si zasloužila lepší hierarchizaci podkapitol a lepší vyváženost 
informací v nich obsažených. 

Obsah  práce
Diplomová práce je bohatým zdrojem popisu a analýzy právní úpravy sociální pomoci, resp. 
dávkového systému ve zvolených obdobích. Práce s dalšími literárními zdroji je v rámci celé 
práce poměrně proměnlivá. Převažují kapitoly odkazující v podstatě na jeden až dva literární 
zdroje. Velmi pěkně je z tohoto pohledu naopak zpracována např. kap. 2.4.2.
V některých oddílech práce občas chybí stěžejní informace, nebo naopak přebývají úryvky 
textu, které patří formálně k jiné části. Celková informace je tedy v textu diplomové práce 
obsažena, jen není vždy přičleněna na nejvhodnější místo. Stejně tak by si větší pozornost 
zasloužila hierarchizace podkapitol obecně, zpřehlednila by autorčinu výpověď. V práci by 
mohla být zřetelněji odděleny část analýzy dokumentů a část empirická. Vzorek respondentů 
by mohl být pro čtenáře více zpřehledněn. Pěkné a výstižné jsou závěry diplomové práce.         

Formální úprava práce
V diplomové práci se vyskytují malé překlepy, odchylky od standardní formy citací či 
odkazů. Přehlednější formální členění podkapitol by čtenáři usnadnilo práci. V přílohách by 
se mohl vyskytnout např. návod či scénář k polostrukturovanému rozhovoru.   

Celkové hodnocení práce:
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou 
„dobře“.
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