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   Předkládaná bakalářská práce na téma: „ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – činnost odboru a 

jeho cílový klient“ byla vypracována v rozsahu 64 stran, neobsahuje již žádné přílohy. 

   V úvodu práce nás autorka seznamuje s důvody, které ji vedly k výběru tématu. Vzhledem ke 

studovanému oboru je téma vhodně zvoleno. Je to téma méně obvyklé a zajímavé. Studentka se 

v problematice velice dobře orientuje a dlouhodobě sleduje změny struktury OSVZ a dopad těchto 

změn na cílového klienta. V práci se snaží popsat, kdo je cílovým klientem Oddělení sociální 

prevence( OSP) a Oddělení sociálně právní ochrany dětí ( OSPOD) tohoto úřadu.  

   Na začátku práce autorka umístila přehledný seznam použitých zkratek.  

   Cílem teoretické části práce je podat ucelené informace o činnosti jednotlivých oddělení OSVZ a 

představit konkrétní činnosti pracovníků tohoto odboru, zaměřit se na  OSP a OSPOD, což je těžké 

uvést ve stručnosti. 

   Teoretická část začíná představením základní struktury OSVZ. Kapitola druhá je věnována OSPOD a  

Oddělení sociální prevence, třetí kapitola „Náhradní rodinná péče“ poskytuje podrobně a přehledně 

informace o pěstounské péči, péči poručníka, osvojení - adopci. Čtvrtá kapitola je věnována práci 

kurátorů. Pátá kapitola představuje Oddělení sociální péče a pomoci. 

   Cílem praktické části práce je zjistit, kdo je cílovým klientem OSP a OSPOD. Autorka si zvolila 

kvalitativní metodu výzkumu, zpracovala 12 případových studií. Popsat jednotlivé klienty se autorce 

zdařilo. Zjistila též, že náplň práce a názvy jednotlivých oddělení po naší republice ( v ČR)  se liší, ale 

liší se i v rámci Prahy.  

   Jednotlivé případové studie mají stejnou strukturu, aby mohly být vzájemně porovnávány, i tak je 

to obtížné. Stejná struktura tak umožňuje především snadnou orientaci v jednotlivých kazuistikách. 

Prezentováno je zde tedy 12 typů cílových klientů, což bylo cílem její práce. Tyto případové studie 

jsou ilustrativní, jsou pečlivě zpracované, ale nelze dělat nějaké závěry, zevšeobecňování některých 

jevů na základě tak malého výzkumného vzorku.  

   Práce s literaturou, výčet i výběr titulů  literatury i ostatních zdrojů je odpovídající. 

   Po stylistické stránce je práce na dobré úrovni, technická stránka je také dobrá. 

 

 

 

 



Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň: velmi dobře - dobře 

 

 

 

Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Dokážete říci, kdo je ve většině případů iniciátorem navázání spolupráce s OSVZ ( konkrétně OSP a 

OSPOD)?  

2. Jakým způsobem by se podle Vás dalo zjistit a specifikovat, rozdělit do přehledných kategorií, kdo 

jsou cíloví klienti OSP a OSPOD? Měla jste možnost nahlédnout do nějakých statistik? 

3. V kolika městech či městských částech jste měla možnost navštívit OSVZ a kde jste hledala 

informace o struktuře těchto dalších odborů (OSVZ)? 

 

V Praze dne 29.června 2014                                               ………………………………………………………………………. 

                                                                                                                   Mgr. Lenka Chittussiová 

    

 

 


