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Cílem diplomové práce, který si autorka zvolila je identifikovat možnost uplatnění sociální 

práce ve venkovských lokalitách. Toto téma považuji s ohledem na současný stav výkonu 

sociální práce úřady obcí a pokrytí profesionálními a odborně způsobilými sociálními 

pracovníky v území mimo města a velké aglomerace, tj. tam, kde chybí místní i typová 

dostupnost sociálních služeb, za velmi aktuální a potřebné. Oceňuji zejména způsob zvolený 

k deskripci situace, identifikace potřeb a následně modelace možných uplatnění sociální 

práce na území malé obce. 

Autorka v principu od obecného ke konkrétnímu a v kontextu následujícího zpracování 

rámce pro výkon sociální práce ve venkovských lokalitách vhodně zvolila způsob 

teoretického zpracování tématu. Zvolený způsob kombinace teorií vymezujících výkon 

sociální práce – role sociálních pracovníků, tj. pojetí praxe sociální práce podle Musila z roku 

2008 je pro nastartování diskuse o pojetí sociální práce v malých správních obvodech, 

municipalitách a komunitách adekvátní.  

Pro vymezení pole působení sociální práce a model aplikace teorií a intervencí sociální 

práce ve specifickém území , volí autorka nejprve legislativní rámec, v němž mají obce a 

úřady obcí vymezeny své kompetence a povinnosti. S ohledem na velmi minimální 

rozpracování tohoto tématu a nedostatek vhodné základní literatury, využívá pro teoretický 

rámec také odborné články z nedávné doby, které poukazují na nízkou či chybějící pozornost 

věnovanou tématu (Suda, Kodymová). 

Velmi pozitivně hodnotím historický exkurs, v němž čerpá autorka diplomové práce 

z pramenů historie sociální práce (Kodymová) popisující praxi sociálních (tehdy) pracovnic 

v období progresivního rozvoje profese a vzdělávací soustavy pro přípravu sociálních 

pracovníků – období let 1918 až 1938. 

Z nedávné praxe po tzv. sociální reformě autorka využívá provedenou analýzu autorů 

Janebové a Vrbického, kteří se věnovali ve stati zaměřené na vyhodnocení a porovnání 

pozitiv a negativ sociální práce na obci vykonávané úřady obcí na straně jedné a 

poskytovateli sociálních služeb (dominantně nestátními neziskovými organizacemi) na straně 

druhé.  Legislativní a teoretický rámec pak v kontextu provedené reformy autorka uzavírá 

deskripcí doporučeného postupu Ministerstva práce a sociálních věcí, který jako jediný 

z hlediska normativních podzákonných textů oblast sociální práce upravuje. Dalším logickým 

a závěrečným krokem, který autorka při zpracování tématu učinila, je teoretický rámec 

věnovaný komunitě a venkovu. 

Praktická část pak již jen potvrzuje autorčino pečlivě, logicky a erudované zpracované témat, 

neboť optikou předchozího teoretického rámce autorka v podstatě aplikuje model sociálního 

pracovníka, kterého, v jí prostudovaných statích a publikacích, citovaní autoři pouze 

teoreticky modelovali a koncipovali. Prakticky autorka otestovala a namodelovala roli 



sociálního pracovníka, působícího jako expert profesionál ve venkovské vyvážené komunitě 

obce Majdalena. V uvedených kazuistikách a předchozí sociálně demografické analýze a 

analýze potřeb pro poskytování sociálních služeb, případně intervencí sociální práce doložila 

svou schopnost řízení a koordinace služeb a intervencí sociální práce a tím si troufám říci, že 

naplňuje požadovanou kompetenci pro sociálního pracovníka – absolventa magisterského 

stupně studia sociální politiky a sociální práce. 

V části diskuse bych si pouze autorce dovolil vytknout, že plán dojíždějícího pracovníka do 

prostor úřadu ve vymezených hodinách je s ohledem na praxi detašovaných pracovišť Úřadu 

práce ČR značně nereálná. Nedostatečně se v tomto modelu věnuje též otázkám spojeným 

s právním zázemím – například veřejnoprávní smlouva obec a obec, která je pověřena 

výkonem státní správy v přenesené působnosti. To je však pro samostatnou práci 

věnovanou fungování obcí a jimi vykonávaných práv a povinností obecně. V práci jsem také 

objevil dvě písařské chyby, jedna působící jazykovou nesprávnost ve slově a jedna 

v letopočtu provedených 12 šetření (květen a červen 2016). Tyto chyby považuji za naprosto 

nevýznamné, které nemohou ovlivnit mé celkové hodnocení diplomové práce. 

 

Práci k obhajobě doporučuji a navrhuji hodnotit, v případě úspěšně provedené obhajoby, 

klasifikačním stupněm: výborně. 

 

PhDr. Radek Suda, oponent diplomové práce, v Olomouci dne 10.9.2015  


