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Aktuálnost tématu:
Diplomová práce Martiny Novotné je příspěvkem k poznání historického  vývoje sociální pomoci 
na území českého státu a jeho předchůdců. Studentka se rozhodla prozkoumat systém sociální 
pomoci v období reálného socialismu a pokusila se porovnat jeho funkčnost se současným stavem. 
Podrobně se pak zabývá 80tými lety minulého století a prvním desetiletím století současného.Aby 
byla výpověď o situaci  co nejpřesnější, zvolila modelový příklad rodiny pečující o dítě se 
zdravotním postižením „tehdy a teď“. 
Vznikla tak práce v mnohém ohledu zajímavá a aktuální, vybízející k dalšímu výzkumu. Zatímco 
historií sociálního zabezpečení (někdy v národohospodářském kontextu) v dobách dřívějších se 
zabývá řada autorů (Babouček, Rákosník, Tomeš, Tröster a další), vývoj v  minulých 50 letech se ke 
škodě věci atraktivním tématem ještě nestal.

Cíle práce a jejich naplnění
Cílem práce je podle autorky „na základě analýzy současného a minulého systému sociální pomoci 
identifikovat odlišnosti ve fungování těchto systému v obou obdobích a zjistit rozdíly v postavení 
rodin pečujících o děti se zdravotním znevýhodněním plynoucí z poskytované sociální pomoci v 
období před rokem 1989  a v současnosti“.(str.6)
Autorka si stanovila reálné cíle, které beze zbytku naplnila. Adekvátně formulovala i výzkumné 
otázky, které jí prací provázejí.

Metodologie
Metodologická kapitola je (ostatně jako celá práce) zpracována velmi dobře, výběr metod umožňuje 
zdárné naplnění cílů práce (rámec případové studie, rozhovory, komparace), kontext je zřejmý.

Obsah  práce
Z obsahu práce je patrné, že byl celý výzkumný problém velmi dobře promyšlen, struktura práce je 
logická. Text působí kompaktním dojmem, hezky se čte. Je rozčleněn do pěti kapitol, autorka 
postupuje od obecných témat ke konkrétní analýze zvoleného problému a komparaci poznatků o 
systému sociální pomoci v obou obdobích. Kritéria pro srovnání obou časových období jsou 
zvolena logicky a zpracování těchto kritérií umožňuje komparaci smysluplně provést. Zajímavým (a 
podnětným) zakončením analýzy obou období  (subkapitoly 5.3. a 5.4.) je zpracování příkladů 
využívání systémů sociální pomoci v rodinách pečujících o dítě se zdravotním postižením před a po 
roce. 1989. Závěr práce je jejím logickým shrnutím a zamyšlením nad dalším vývojem sociální 
pomoci osobám se zdravotním znevýhodněním v kontextu připravovaných změn v sociální oblasti 
v České republice

Formální úprava práce
K formální stránce textu nemám žádné výhrady. Jak již bylo uvedeno, je psána čtivým způsobem, 
bez prohřešků proti formátu odborného textu. Práce je pečlivě editována, poznámkový aparát je 



dobře zpracován. Seznam odborné literatury i dalších zdrojů je součástí práce. Text je  vhodně 
doplněn přílohami.

Celkové hodnocení práce:
Práci považuji za velmi zdařilou po stránce obsahové i formální, počínaje výběrem tématu, 
stanovením logických cílů, shromážděním relevantních údajů a jejich analýzou až po kultivovaný 
písemný projev. Ráda ji proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou.

V případě úspěšné obhajoby navrhuji zvážit možnost navrhnout diplomovou práci 
k pochvale  děkanovi FSV.

V Praze, 11.6.2011 Bohumila Čabanová
                  vedoucí práce




