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Tématem práce je možnost uplatnění sociální práce ve venkovských lokalitách, a to na konkrétním 

příkladu obce Majdalena nacházející se v Jihočeském kraji. Autorka se rozhodla pro zpracování vysoce 

aktuálního tématu, které je stále ještě v české praxi sociální práce poněkud upozaděno.  

V teoretické části práce nahlíží na koncept sociální práce ve venkovských lokalitách pomocí širšího 

rámce sociální práce, popisuje role obce v českém sociálním systému, věnuje se návrhu pojetí 

sociálního pracovníka v obci s odkazem na možnou inspiraci v historii meziválečné podoby této praxe 

i současné podoby sociální práce na obcích a rozpracovává silné a slabé stránky sociální práce 

aktuálně zajišťované sociální práce obcemi. Teoretickou část pak uzavírá kapitolou o komunitě; 

venkovu. 

Pro praktickou část využívá demografické analýzy obce a anketní šetření tamtéž s cílem zmapovat 

potřeby občanů ve vztahu k sociálním službám. Výsledková část pojednávající o informovanosti o 

službách, významu problematiky pro respondenta a/nebo jeho blízké osoby, využití služeb, 

chybějících službách nebo pro respondenty nedostupných službách a možných příčinách tohoto stavu 

je přehledně uspořádaná jak v částech popisných, tak i v grafickém znázornění jednotlivých výsledků.  

Návrh možného působení sociálního pracovníka ve vybrané obci pak demonstruje na dvou reálných 

kazuistikách.  

Za cenou považuji kapitolu „Diskuse“, kde autorka propojuje teoretickou a praktickou část práce a 

dochází ke konkrétním potřebám obyvatel, ale i návrhům podoby praxe sociálního pracovníka, který 

by mohl do této obce dojíždět. Základ jeho praxe pak nazírá v oblasti sociálního poradenství, 

depistáži, zasíťování klientů do potřebných typů služeb, monitorování obyvatel a předávání informací 

nadřízeným složkám, které tak získají aktuální podklady ohledně situace v regionu a konečně i 

navrhování změn místní lokální politiky v rámci sociální oblasti. Stěžejním je závěrečné konstatování, 

že …“Sociální pracovník při obci by vzhledem ke své odbornosti a perfektní znalosti místních poměrů, 

obyvatel a jejich sociálních problémů mohl zastávat klíčovou roli „otvírače dveří“ ve veřejně- 

politickém diskursu v rámci témat z oblasti sociální práce.“ Závěr obsahuje stručný přehled získaných 

výsledů. Zdařile se vypořádala i s faktem, že „z formálního hlediska rozvoji sociální práce ve 

venkovských lokalitách nic nebrání. Tato činnost je pro obce II. a III. typu ukotvena v platné 

právní úpravě především zákonem o sociálních službách a zákonem o pomoci v hmotné nouzi. 

Majdalena je obcí I. typu, proto nelze v současné době předpokládat, že by sociální pracovník při 

obci spadal přímo pod místní obecní úřad. Mohl by však spadat pod ORP Třeboň a v rámci své 

činnosti by jednou z jeho „specializací“ byla venkovská lokalita Majdalena. Vzhledem ke 

geografické blízkosti obce s městem Třeboní by pro takového pracovníka neměl být problém do 

Majdaleny za klienty pravidelně dojíždět.“ 

Autorka úspěšně naplnila vytčený cíl a domnívám se, že po zkrácení textu a drobných úpravách, je 

tato práce vhodná k publikaci v jednom z oborových periodik 



Předložená práce naplňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce, je psána čtivým jazykem 

a podepřena dostatečným počtem pramenů.  Žádná z jejích částí neobsahuje pochybení, které by 

bylo třeba odstranit formou obhajoby. 

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

klasifikačním stupněm: výborně 

Doporučení k obhajobě: Navrhněte rámcový obsah specializace sociálního pracovníka ORP na 

venkovskou lokalitu, tedy pro obce I. Typu. 
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