
Hodnocení bakalářské práce   
 

„Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – činnost odboru a jeho cílový klient“ 
 
Autor: Denisa Kubasová 
Oponent práce: PhDr. Hana Dvořáčková 
 
Cíl práce: Zjistit, kdo je cílovým klientem OSVZ. 

 
Studentka si zvolila téma, které je zaměřeno na oblast sociální práce, speciálně chtěla 
charakterizovat typické klienty odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Práce je vyváženým 
celkem teoretické a praktické části práce. Domnívám se, že motivací byla praktická stáž na 
daném oddělení. 
 
V teoretické části se studentka věnuje analýze činností jednotlivých oddělení sociálního 
odboru a zdravotnictví. Z práce je patrná větší zainteresovanost studentky pro práci 
s dítětem, protože se charakteristiky většinou týkají oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 
Studentka rozebírá problematiku osvojení a jiné formy náhradní rodinné péče. Čerpá však 
z publikací z roku 2011 a nezmiňuje se, že právě v této oblasti dochází od 1.1.2014 ke 
změnám vyplývajícím z Občanského zákoníku. Doufám, že teoretická část práce byla 
tvořena v roce 2013. Jinak jsou charakteristiky ucelené a přehledně sestavené. Škoda je, že 
studentka technicky nezarovnala text i vpravo. 
 
Praktická část bakalářské práce má odpovědět na otázku:“ Kdo je cílovým klientem OSVZ“. 
Z vnitřních materiálů studentka sestavila 12 kazuistik (6 kazuistik se týká dětí v pěstounské 
péči a 6 kazuistik problémových dětí). Kazuistiky jsou sestavené pečlivě a přehledně. Na 
výzkumnou otázku však odpovídají pouze částečně. Jestliže v teoretické části studentka 
představila všechna oddělení OSVZ, měla kazuistiky sestavit v průřezu, protože klienty jsou 
též nesvéprávní (spadají pod veřejného opatrovníka), lidé propuštění z výkonu trestu odnětí 
svobody a senioři (spadají pod sociálního kurátora pro dospělé) a pracuje s nimi oddělení 
sociální péče a pomoci. Vysvětlete a zdůvodněte svůj výběr klientů. 
 
Celková analýza kazuistik se zaměřuje na porovnání a vyvození shodných znaků 
v případech. Domnívám se, že toto nebylo cílem výzkumu. 
 
Praktická část je z hlediska technického provedení v pořádku. Studentka pracovala s 14 
literárními zdroji, citace jsou podle platné normy. 
 

Otázka k diskuzi: 
Viz výše v textu. 
 
Výsledné hodnocení: velmi dobře 
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