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„Využití systému sociálních dávek pro vybrané skupiny obyvatel v ČR“
Autor: Petra Dudiňáková
Oponent práce: PhDr. Hana Dvořáčková
Cíl práce: Uvést celý systém sociálních dávek a zmapovat všechny dostupné dávky
pro obyvatele ČR. Přiblížit průběh sociálního šetření.
Téma práce mapuje aktuální problematiku sociální politiky. Motivací studentce byla
odborná praxe, kterou realizovala na sociálním odboru MČ Praha 6.
V teoretické části práce studentka rozebírá principy, nástroje a funkce sociální
politiky. Uvádí ucelený přehled pilířů sociálního zabezpečení a podrobně se věnuje
rozboru jednotlivých dávek z pohledu nároku na dávku, výše dávky, cílové skupiny a
eventuálně zániku dávky. Pro přehlednost uvádí i tabulku (starobní důchod), u
některých dávek i jejich výpočet. Teoretická část je celkem důsledně propracovaná a
dobře graficky členěná, což dodává textu na srozumitelnosti a čtivosti a připomíná
metodicky zpracované zákonné normy. Vytkla bych pouze u příspěvku na živobytí
(5.3.1) formulaci studentky. Příspěvek náleží ne těm, kteří nemají dostatečný příjem
na pokrytí živobytí (to by byli skoro všichni), ale té osobě, pokud její měsíční příjmy
nedosahují trojnásobek životního minima (3410 Kč) snížený o přiměřené náklady na
bydlení, což se pro tyto účely považují odůvodněné náklady na bydlení. Pro úplnost
informací by bylo vhodné, kdyby studentka uvedla průběh odvolacího řízení (otázka
k diskuzi).
V praktické části studentka uvádí výstupy z 12 šetření v rodině, které se týkalo
příspěvku na péči. Podklady jsou dobře zpracované, škoda, že studentka neposkytla
v příloze tiskopis, podle kterého se řídila, abych mohla posoudit její podíl práce na
šetření. Vytkla bych uvádění celých jmen, i když se jedná pouze o studijní účely.
Zajímavé i nosné by bylo, kdyby si studentka u jednotlivých šetření uváděla i vlastní
postřehy, zážitky a postoje. Při opětovné práci s klientem by jí to pomohlo
v pochopení situace.
Cíle práce studentka splnila a prokázala dovednost práce se zákony platnými
v oblasti sociální politiky.
Otázka k obhajobě:
viz výše v textu
Navržená klasifikace: velmi dobře

8.7.2014

