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 Autorka si vytkla jako cíl práce popsat fungování sociálních pracovníků na školách 
v jiných zemích, kde má tento typ sociální práce delší tradici a zmapovat zájem o tuto službu 
na školách v Praze. 
 V teoretické části autorka podává - jako rámec svého tématu - popis plánovaných 
reforem vzdělávacího systému v ČR, což doplňuje úvahami o možném využití sociálních 
pracovníků ve školách. Dotýká si i historického vývoje školní sociální práce. Podrobněji 
popisuje, žel převážně na základě jediného pramene, podoby sociální práce ve školách 
v Maďarsku, na Slovensku, v Německu, v Anglii, ve Finsku a v USA. Tento pramen je 
uveden na začátku obsáhlé historické kapitoly (která má 20 stran) s tím, že na následujících 
stranách bude jen někde doplněn prameny jinými. V diplomové práci by tak dlouhá pasáž 
parafrázovaného jednoho textu být neměla. Podobně, byť na menší ploše, autorka postupovala 
v předchozí kapitole o historii školní sociální práce.     
 Těžištěm empirické části práce je šetření na pražských školách formou elektronického 
dotazníku. Návratnost byla minimální (14%). Formulace cílů šetření i otázek jsou na 
přijatelné úrovni. Odpovědi jsou prezentovány v tabulkách jako procenta, v příloze i jako 
kruhové grafy. Na těch několika školách, kde školní sociální pracovnici v ČR fungují, by 
bývalo stálo za to, podívat se na jejich práci zblízka, např. formou rozhovoru. 
 Z šetření jsou vyvozeny vcelku adekvátní závěry a doporučení pro organizaci školní 
sociální služby. 

Práce je napsána sice přehledně, ale s mnoha gramatickými chybami a překlepy. 
Zvláště děsivě působí chyby ve shodě podmětu a přísudku (služby se začali omezovat; 
aktivity byli vykonávány; problémy, které se týkali; instituce, které by umožnili…). Autorka 
na několika místech zaměňuje devatenácté a dvacáté století (viz např. str. 55, kde tvrdí, že ve 
Skandinávii byli první školní sociální pracovníci jmenováni na středních školách ve 40. letech 
19.stol ). Finský, švédský, norský model se nepíší s velkými písmeny, když je tak označován 
způsob práce v dané zemi. S velkými začátečními písmeny se však píší substantiva v názvech 
anglických knih. Tabulky měly mít názvy. Atd. Formální stránka práce je díky množství 
těchto chyb na hranici přijatelnosti.  

Opakovaně uváděný údaj o 20 000 dětech v ústavní péči v ČR je novinářská fikce, 
skutečnost je sotva poloviční, což lze zjistit v otevřených zdrojích MPSV. 
 Je citována zahraniční literatura. České literatury na dané téma je minimum, takže 
autorka vlastně po této stránce neměla z čeho čerpat. 
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