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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

AUTOR PRÁCE: RADKA VOŠAHLÍKOVÁ

Autorka zvolila aktuální, nicméně v české sociální práci dosud opomíjené téma. Cílem práce je 

uskutečnění empirické sondy do problematiky péče o sociální pracovníky ČR. Po úvodním 

konstatování výstupů šetření V. Vostřebalové z třicátých let dvacátého století mezi sociálními 

pracovnicemi sdruženými v předválečných profesních organizacích, si autorka klade následující 

otázky: Jaká je situace sociálních pracovníků dnes o téměř sto let později? Na sociální pracovníky je 

kladeno mnoho nároků a požadavků, které vyplývají z platné právní úpravy (zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), mají však sociální pracovníci vzhledem 

k náročnosti své profese nárok na nějaké benefity? Je o sociální pracovníky nějakým způsobem 

systémově pečováno? Ukotvení tématu v domácí i zahraniční literatuře a její zpracování v předložené 

práci považuji, za odpovídající nárokům bakalářské práce. 

Výše uvedený cíl se autorce podařilo naplnit s odpovídající kvalitou. Za přínosnou považuji zejména 

kapitolu věnovanou vybrané oblasti managementu v sociální práci, a to problematice odměňování 

v části teoretické, a pak závěry v části praktické, které jasně definují, jakou mají organizace představu o 

nefinančních benefitech  … „organizace, které sociální pracovníky sdružují, sice určitou péči o ně 

prosazují, nicméně tato péče má pouze povahu odborného vzdělávání, případně supervize. O dalších 

nefinančních benefitech se v oblasti sociální práce prozatím nedá hovořit“. Autorce bych však vytkla 

drobné stylistické prohřešky a stručný závěr, který by si zasloužil více pozornosti. Závěrem lze 

konstatovat, že v předložené práci neshledávám zásadní věcné chyby, které by bylo třeba v rámci 

obhajoby odstranit. Považuji ji za originální, sledující vysoce aktuální problémy, po obsahové i 

formální stránce zdařilou a zejména přínosnou pro praxi sociální práce.
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Typ práce teoretická kompilační srovnávající 
systémy

empirická

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 
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teoriemi
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Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná
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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 
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hypotézy nejsou 
formulovány 
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testovat

Metody zvolené 
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Zpracování dat kvantitativní, 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

Práci doporučuji k obhajobě a podle způsobu obhajoby doporučuji hodnocení klasifikačním stupněm 

výborně - velmi dobře.

Otázka k obhajobě Uveďte, zda a jaké zjištění v předkládané práci by mohlo znamenat posun ve 
zpracovávané problematice.

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.

Katedra sociální práce FFUK v Praze




