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Publikace navazuje na poslední monografii prof. Igora Tomeše „Sociální správa“ vy-
danou v roce 2009 v nakladatelství Portál. Její obrysy přesahuje jak v rámci aktua-
lizace některých témat či jejich dílčích aspektů, tak v rámci celkového tematického 
záběru. Nově se zde objevují například témata management sociální správy, speci-
fika kontrolních činností nebo správa ochrany před diskriminací a další. Tímto roz-
šířením autoři vhodně reagují na vývoj a aktuálně probíhající změny v oblasti sociál-
 ní správy. Právě dynamika vývoje oblasti sociální správy činí její popis nesnadným, 
auto rům této publikace se však jejich záměr vytvořit co možná nejúplnější zdroj in-
formací pro širokou skupinu čtenářů velmi dobře daří.

Zásadní přidanou hodnotou textu je také kapitola zabývající se významem a rolí 
sociální práce v činnostech sociální správy, neboť právě profese sociální práce zde 
hraje opravdu nezastupitelnou úlohu a přináší mimo jiné i důraz na podporu lidské 
důstojnosti a dosažení co nejvyšší možné kvality života člověka. Z pozice své výluč-
nosti a komplexity prostupuje více či méně všemi významnými agendami sociální 
správy, proto je zde užitečné věnovat jí přiměřený prostor.

Monografie nabízí ucelený pohled na způsoby, jakými se společnost snaží o na-
stavení prostředí podporujícího „welfare“ svých občanů, na možnosti správy a efek-
tivního fungování postupů v kontextu sociální politiky. Popisuje zásadní procesy 
směřující k řešení různých sociálních problémů, instituce, organizace a konkrétní 
nástroje k dosahování cílů sociální politiky. Neopomíjí přitom ani aspekty kontrolní 
a finanční. Orientuje se na popis všech základních institutů sociální správy a umož-
ňuje přitom čtenáři je pochopit ve vzájemných souvislostech. 

První část textu nabízí pohled na teorii sociální správy, jeho úvodní pasáže se tý-
kají především vymezení základních pojmů a principů v kontextu sociální správy 
a nabízí též pohled na její historickou genezi. To umožňuje čtenáři dobře uchopit 
části následující, zaměřující se již konkrétněji na popis specifických způsobů orga-
nizace a řízení jednotlivých oblastí sociální správy. Prostor, který je zde jednotlivým 
tématům věnován je možno považovat za adekvátní, kdy podává dostatečné množství 
informací týkající se popisovaných okruhů témat, aniž by přitom obsahově překra-
čoval jejich hranice. Zpracování jednotlivých tematických celků v sobě obsahuje jak 
jejich legislativní, tak i organizační a věcný rozměr.

Ačkoli se jedná o spolupráci více autorů, působí celý text velmi sjednoceným 
a kompaktním dojmem, má svoji jasně danou logickou strukturu a je psán dobře sro-
zumitelnou formou. Pestré složení členů týmu kolektivu autorů co do jejich pozic 
jak v akademické, tak praktické sféře se naopak velice pozitivně odráží v komplexitě 
přístupů k nastolenému tématu a různorodosti nabízených pohledů a dává celému 
textu hlubší rozměr. V kvalitě jednotlivých pasáží textu se pozitivně odráží nezpo-
chybnitelná odborná erudice jejich autorů.
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Význam této obsáhlé publikace spočívá zejména v jejím uceleném pohledu na 
téma sociální správy s velice širokým záběrem. Domnívám se, že se jedná o text, který 
je v oblasti sociálních, ale i dalších příbuzných oborů velmi potřebný a bude textem 
velmi vyhledávaným a hojně využívaným. V každém případě může velice dobře po-
sloužit jako jedna z významných opor v rámci studia, a stejně tak i jako užitečný zdroj 
informací pro profesionály z oblasti sociální správy, státní správy či sociální práce.
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