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Studentka samostatně představuje práci. Hovoří o své motivaci pro
výběr tohoto tématu, služba zabírá široké pole působnosti - toto
studentku zaujalo a motivovalo k výběru zvoleného tématu. Předseda
komise žádá ještě podrobnějšího doplnění úvodního představení.
Studentka reaguje. Studentka zmiňuje problematická témata, na která
narazila během své praxe.

Jan Dočkal vidí studentku jako zasvěcenou do tématu, studentka
čerpá z relevantních zdrojů. Rozhovory s klienty, což je stěžejním
pilířem celé práce, považuje Jan Dočkal za hodnotný výtěžek práce.
Jan Dočkal by uvítal doporučení pro praxi. Jan Dočkal nachází v
práci pouze jednu formální chybu. 

Předseda komise se dotazuje na reprezentativnost výzkumného
vzorku. Výsledky rozhovorů jsou spíše ilustrující, uvádí studentka i
Jan Dočkal.

Studentka hovoří o nutnosti se zamýšlet nad cíli poskytované soc.
služby. Studentka hovoří o zlepšení spolupráce mezi zdravotnictvím
a soc. službami.

Předseda komise se dotazuje na rozdíl situace v Praze a mimo Prahu.
Studentka čerpala ze svých zkušeností v Olomouckém kraji.
Studentka zmiňuje svá dilemata, která zažívala při výkonu profese
sociálního pracovníka. Rozvíjí se živá debata na téma informovanosti
veřejnosti o soc. službách.

Komise se shodla na hodnocení A.

Anna Spilková
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