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Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Téma bylo zvoleno velmi dobře, je aktuální a 

stále diskutované. Teoretická část práce je zaměřena na systém soc. dávek v ČR, každý pilíř je 

samostatně představen a charakterizován. Praktická část přibližuje průběh sociálního šetření 

týkajícího se příspěvku na péči. Hned v úvodu se autorka zmiňuje o sociální politice obecně, neboť 

zaštiťuje celý sociální systém u nás. Uvedeny jsou konkrétní dávky daného pilíře. Splněným cílem 

teoretické části práce je tedy v přehledu uvést ucelený systém sociálních dávek a zmapovat všechny 

dostupné dávky pro obyvatele ČR.  Autorce se skutečně podařilo vybrat ze zákonných norem to 

podstatné a čtenáři představit to nejpodstatnější, aby se ve složitém systému zorientoval. Studentka 

v této části práce obratně pracovala s odbornými citacemi v textu, bylo nutné pracovat s mnoha 

zákonnými normami, což není jednoduché, a toto se podařilo, cením si této práce. Všechny uváděné 

údaje jsou aktuální  a zajímavé, pro laika i odborníka přinášejí ucelený přehled, např. včetně odchodu 

do starobního důchodu atd. Sama jako vyučující sociální politiky mohu konstatovat, že teoretická část 

je zpracována velmi dobře, přehledně, jasně, srozumitelně, nechybí nic důležitého, práci je možno 

využít i k samotné výuce. 

Splněným cílem praktické části práce bylo přiblížit průběh sociálního šetření a všechny náležitosti 

s ním spojené, dále poskytnout náhled na anamnézy žadatelů o příspěvek na péči. Bylo vybráno 12 

lidí různých věkových kategorií a s nejrůznějšími problémy. Na práci si cením také skutečnosti, že 

autorka sama vykonávala praxi na Úřadu práce Prahy 6, kdy prováděla šetření u žadatelů o příspěvek 

na péči. Jednotlivé záznamy vykreslují vše podstatné o klientech a jejich problémech, je to smutné, 

ale zajímavé čtení. 

Celkově je práce zdařilá, čtivá, autorka přiměřeně cituje z literatury a zákonů, jednotlivé kapitoly na 

sebe logicky navazují, jazyk je kultivovaný. Práci považuji za velmi přínosnou pro praxi. Sociální 

systém v ČR je poměrně složitý a autorce se podařilo vybrat to nejdůležitější. Myslím, že teoretická 

část práce byla na zpracování velmi náročná. Praktická část obsahující záznamy ze šetření  se přímo 

dotýká praktické činnosti a vyplývá z ní poučení, čeho si musí sociální pracovník všímat a co sleduje. 

Bylo použito odborné literatury a mnoha zákonů, které se tohoto problému dotýkají. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE. 

 

Jak byste mohla práci využít v praxi? Překvapilo Vás něco při její tvorbě? Jak Vy sama hodnotíte 

úroveň sociální politiky u nás, v čem vidíte rezervy, co a jak byste změnila? Jak podle svých zkušeností 

hodnotíte práci sociálních pracovnic právě např. při šetření kvůli příspěvku na péči? 

 



 

 

 

 


