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POSUDEK VEDOUCÍHO 

Název práce: Možnosti sociální reklamy v oblasti praxe české sociální práce  

Autorka práce: Stanislava Uchevatkina  

Vedoucí: Pavla Kodymová 

Předložená diplomová práce se zabývá českou sociální prací dosud neuchopeným tématem 

„Sociální reklama“. Po obsahové stránce je práce dostatečně obsáhlá, autorka přechází od 

obecných témat jako je sociální reklama a sociální marketing v úvodu práce až k otázkám 

legitimity a etiky sociální reklamy pro oblast sociální práce, aby v závěrečné – stěžejní – 

kapitole odpověděla na základní otázku: Jaký je vztah sociální reklamy a sociální práce? 

V závěrech práce autorka nalézá možnosti využití tohoto typu reklamy jako jednoho 

z možných nástrojů sociální práce. Nelze než souhlasit s konstatováním autorky, že 

„…Sociální práce - jako každá jiná oblast odborné činnosti - by neměla být omezena dávno 

zavedenými pravidly a metodami. Pokud v důsledku společenského pokroku vzniká produkt, 

který může být použit jako nástroj pro zvýšení efektivity a rozvoj činnosti, je třeba využít této 

příležitosti a použít tohoto nástroje v praxi. Pro sociálního pracovníka je důležité nejen 

pochopit a akceptovat tuto skutečnost, ale také ovládnout dovednosti práce se sociální 

reklamou…“ Oceňuji i návrhy řešení, zejména formou vzdělávacích aktivit zaměřených na 

pre/postgraduální vzdělávání sociálních pracovníků. I když zvolené téma patří mezi ty více 

náročné, je práce psaná čtivým slohem (místy šroubovité vyjádření je zapříčiněno aktem, že 

autorka není rodilou mluvčí) a přehledně konstatuje fakta. 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 velmi 

přínosnou pro praxi sociální práce. 

V případě úspěšné obhajoby navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm výborně. 

Otázka k obhajobě: Zda a jakým způsobem přispěly zjištěné výstupy k dalšímu rozvoji v oboru 

sociální práce? 

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 

Katedra sociální práce FFUK v Praze 


