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Téma bakalářské práce je na první pohled spíše zdravotnické, ale jak studentka hbitě
vysvětluje hned v úvodu, je třeba se na téma dívat spíše pohledem ohrožení základního
sociálního práva na zdraví u ohrožené skupiny dětí, která je navíc závislá na kompetenci
svých rodičů. Takový pohled před námi najednou rozevírá poměrně široké pole otázek, které
je třeba řešit.

Struktura diplomové práce má srozumitelnou logiku, je přehledně členěna i graficky pěkně
upravena.

Obecná část práce je velmi rozsáhlá, objímá téma poměrně zeširoka, nikoliv však bez hranic.
Některé kapitoly obecné části by snesly jisté krácení pro ještě lepší splavnost textu
(především obecnější a jednoznačné teorie by mohly být jen zmíněny a nepopisovány). Zde
by mohlo platit, že méně je někdy více.

Metodologie použitá při výzkumu je adekvátní výzkumnému záměru a je výborně popsaná a
podložená argumentačně. Poměrně velká část textu v praktické části je věnována přepisu
rozhovorů, i zde bylo možné zvolit jiný přístup, např. selektivní protokol. Více prostoru pak
mohlo být věnováno právě sociálnímu rozměru zajištění zdravotní péče pro sociálně
znevýhodněné děti.

Poznatky prezentované v práci jsou na zajímavé, především pak pro oblast zdravotní péče,
tedy zdravotnický resort. Bohužel chybí jednoznačnější odpovědi na otázky nastolené v cíli
výzkumu – tedy funkčnost systému pro sociálně znevýhodněné jedince.

Práce je napsána odborným jazykem, velmi dobrá je práce s bohatým množstvím literatury a
citacemi.
Z práce studentky lze usuzovat, že je jí téma blízké a orientuje se v něm.

OTÁZKA K OBHAJOBĚ
Jaké jsou výzvy pro sociální práci v oblasti dostupnosti základní zdravotní péče pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí?

ZÁVĚR
Práci doporučuji k obhajobě a klasifikuji známkou „velmi dobře“.
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