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Práce nese zajímavé a neotřelé téma o vývoji sociálního zabezpečení, ke kterému stále ještě není 

příliš mnoho odborné literatury, a práce tak přispívá k jejímu obohacení. Autorka upozorňuje na 

rozdíly před a po roce 1989, což také považuji za cenné. Využila nezvyklých metod strategického 

managementu, vývojový diagram a SWOT analýzu,  s čímž se v běžných pracích na této úrovni 

nesetkáme. V práci jsou též uvedeny názory respondentů tří věkových skupin, kteří posuzovali, jaké 

výhody a nevýhody měl systém před a po roce 1989. Splněným cílem práce bylo dokázat, že dnešní 

systém sociálního zabezpečení, který se po roce 1989 vyvíjel až do současné podoby, je uspokojující 

pro většinu obyvatelstva. 

Teoretická část práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují, zajímavá je např. kapitola o 

historii soc. zabezpečení , od počátků po současnost. Autorka si stanovila 2 hypotézy a  4 cíle. Jedna 

z kapitol se zabývá vývojem a přehledem poskytovaných služeb před rokem 1989 na našem území, 

která opět přehledně a výstižně dokresluje téma. Zajímavá je kapitola „Vývoj a přehled 

poskytovaných služeb po roce 1989 na našem území“, tyto kapitoly čtenáři dávají znát, že se autorka 

v problematice historie opravdu orientuje. 5. kapitola se zabývá  novou podobou sociální ochrany a 

opět přehledně popisuje jednotlivé pilíře, součástí jsou velmi vhodně vytvořené i samotnou autorkou 

grafy a tabulky, které svědčí o zainteresovanosti, odbornosti a fundovanosti autorky. Zajímavá je též 

kapitola zabývající se touto problematikou uvnitř EU. 

V praktické části autorka seznamuje čtenáře se samotným výzkumem, s postupem tvorby okruhu 

témat pro rozhovor. Studentka provedla rozhovory se třemi věkovými kategoriemi, což považuji za 

výborné, neboť je možné postihnout rozdíly ve vnímání těchto respondentů, mnohdy velmi odlišné 

podle věku. Přehledně jsou rozebrána témata rozhovorů, dále jejich analýza a interpretace, v práci se 

dobře orientuje, je zajímavá, zvláště porovnání názorů a situace před rokem 1989 a po něm. Výsledky 

rozhovoru jsou vyhodnoceny slovně i graficky. Velmi fundovaně je zpracována analýza konkurenčního 

prostředí klienta pomocí Porterova 5-ti faktorového modelu, s tímto jsem se v práci studentů setkala 

poprvé a velmi to oceňuji . Velmi výstižně je také autorkou zpracován graf o rozhodovacím procesu 

klienta o setrvání ve stádiu pobírání dávek, stejně tak SWOT analýza státních úřadů v procesu 

poskytování sociálních dávek. 

Vědeckými metodami autorka dokázala, že systém sociálního zabezpečení je pro většinu obyvatel na 

našem území vyhovující a dostačující. Práce splnila svůj cíl, je využitelná pro praxi, zajímavá a plná 

hodnotných dat. Po stylistické stránce je práce na odpovídající úrovni, bylo využito mnoho odborných 

zdrojů a citací z literatury. Osobně práci považuji za velmi zdařilou a sama ji využiji jako studijní 

materiál  pro výuku Sociální politiky,  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ. 



Otázky k obhajobě: 

 

1/ Jak můžete svou práci využít v praxi? 

2/ Co Vás při její tvorbě překvapilo? 

3/ V čem Vy sama vidíte hlavní rezervy ve stávajícím sociálním systému? 

4/ Jak Vy osobně hodnotíte vývoj před rokem 1989, z toho, co jste nastudovala? 


