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Cíl a obsah práce: 

Cílem předkládané práce je poukázat na širší chápání sociální práce (nejen jako administrativní 

činnosti či nástroje sociální politiky), a představit techniku jako činitele, který může zvýšit kvalitu 

života, přičemž se práce zaměřuje na lidi s postižením. Autorka práci chápe jako teoretickou studii 

odborné literatury související se stanoveným tématem. 

Text práce je členěn do čtyř kapitol. První se zabývá pojetími sociální práce. Uvádí různé pohledy na 

sociální práci v České republice a srovnává je s pojetím sociální práce v zahraničí. Autorka chápe 

sociální práci v širším kontextu jedince i celé komunity a jako činitele společenské změny směrem 

k řešení problémů a odstranění nespravedlností a bariér. Ve druhé kapitole autorka definuje pojmy  

technika a technologie a řeší, zda je technika neutrálním nástrojem, nebo má morální hodnotu či 

esenci. Opírá se přitom o texty Martina Heideggera a Andrewa Feenberga. Ve třetí kapitole je 

věnována pozornost interakci techniky a technologií se sociální prací a možnostem jejich vzájemného 

obohacení. Poté jsou stručně přestaveny některé obecné možnosti využití techniky pro sociální práci 

(kompenzační pomůcky, asistivní technologie a tzv. „design pro všechny“). Závěrečná čtvrtá kapitola 

je věnována konkrétním příkladům aplikací, které umožňují lidem s postižením volný pohyb ve 

veřejném prostoru.  Autorka se nejdříve zabývá se projekty, které řeší volný pohyb lidí s tělesným 

postižením: projektem „Přes bariéry“ Pražské organizace vozíčkářů,  zahraniční aplikací pro mobilní 

navigaci EasyWheel a interaktivním bezdrátovým systémem Mobi Plus, který má na autobusových 

zastávkách poskytnou lidem s postižením  informace potřebné k cestování. Dále je věnována 

pozornost aplikacím pro lidi s omezenou autonomií, jmenovitě sérii aplikaci Cloudina pomáhající při 

denních aktivitách jedinců s omezenou autonomií.  K textu je připojena obrazová příloha ilustrující 

vzhled popisovaných aplikací. Práci vtipně doplňuje „kód“, který předchází samotnému textu a který 

v programovacím jazyku shrnuje téma celé práce. 

V předkládané práci je zřejmé autorčino zaujetí tématem, pozitivně lze hodnotit její mezioborový 

přístup a pohled na sociální práci; ta je autorkou vnímána celostně ve vztahu k jedinci i společnosti a 

klade důraz na spravedlnost a odpovědnost. V teoretické části však chybí hlubší nástin či přehled 

možností využití technologie a techniky v sociální práci: zmiňovány jsou pouze kompenzační či 

rehabilitační pomůcky, případně  asistivní technologie a tzv. „design pro všechny“.   

Uváděné příklady aplikací jsou dobře popsány jak z hlediska jejich funkčnosti, tak i z hlediska 

možného přínosu pro sociální práci. Za nedostatek však lze považovat skutečnost, že v závěru 

kapitoly věnující se konkrétním aplikacím chybí zobecnění poznatků o možnostech využití techniky 

pro sociální práci (či volnému pohybu ve veřejném prostoru), vyplývající z analýzy uvedených aplikací.  



Dílčím způsobem je takovéto zobecnění sice obsaženo v závěru práce, jde však o jednotlivosti, nikoliv 

o systematické a komplexní shrnutí. Je také škoda, že v bakalářské práci chybí obecné hodnocení 

situace v České republice a alespoň stručné zmapování domácích projektů, které využívají techniku 

pro účely sociální práce.  

Formální a jazyková stránka 

Po jazykové stránce je práce uspokojivá, přestože je zde možno najít drobné prohřešky proti 

odbornému stylu (např. použití neformálnějších výrazů) nebo některé kostrbatější formulace.  

Členění textu je logické a přehledné. Citované zdroje jsou v textu uváděny metodou průběžných 

poznámek, avšak způsob uvádění citací v poznámkách pod čarou není v souladu s použitou citační 

normou ČSN ISO 690. Soupis literatury je přehledný, názvy zdrojových dokumentů by však bylo 

vhodné uvádět kurzívou. 

Závěrečné hodnocení 

Dané téma je v předkládané práci popsáno srozumitelně i zajímavě. Přes výše uvedené dílčí 

nedostatky je zde patrná nejen schopnost autorky vnímat sociální práci v širších souvislostech a ve 

vztahu s dalšími obory, ale také její velkou osobní motivaci a zaujetí pro dané téma.  

 Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení Dobře - C.  

Možná témata k obhajobě: 

1. Pokuste se na obecné úrovni i na praktických příkladech definovat různé oblasti sociální 

práce, kde je možné přímo i nepřímo využít techniku pro zlepšení životních podmínek, 

odstranění bariér apod. 

2. Jaká jsou nebezpečí vyplývající z praktického využívání techniky v sociální práci? 

3. Co je možné udělat pro zlepšení komunikace mezi tvůrci technických zařízení a sociálními 

pracovníky? 

 


