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1. Kde a jak konkrétně byste doporučila využít výsledky Vašeho výzkumu? 

2. Na s. 88 píšete: „...zdrojem smysluplnosti je řádná výchova, která poskytuje vzory“.   

    Vysvětlete. 

3. Jak jste pracovala se skutečností, kdy se jednotlivé kategorie, do kterých byly kódy 

uspořádány, překrývaly? 

     Diplomová  práce výběrem  tématu i používanou terminologií spadá převážně do oblasti 
psychologie, pokud pomineme skutečnost, že mezi  pomáhající profese patří speciální a sociální 
pedagogové – (pedagogičtí pracovníci v uskutečněném kvalitativním výzkumném šetření tvořili 
50%.) 
     Autorka ve své rozsáhlé, logicky uspořádané a po odborné stránce vyzrálé práci pracuje 
 s tématem optimálního prospívání pracovníků v pomáhajících profesích. 
Práce je koncipovaná jako teoreticko-empirická. Cílem je prozkoumat fenomén optimálního 
prospívání pomáhajících pracovníků a odkrýt vzájemné souvislosti mezi všemi prvky uvedeného 
modelu.  
     Teoretická část logicky vychází z objasnění pozitivní psychologie a termínu optimální prospívání, 
vysvětluje model Perma a jeho pět prvků a končí jeho propojením s pomáhajícími profesemi.   
     Empirická část obsahuje kvalitativní šetření s využitím modelu Perma. Hlavní metodou sběru dat 
je polostrukturované hloubkové interview s cílem získat informace o zvoleném fenoménu - aspektech 
optimálního prospívání pomáhajících pracovníků a souvislostí mezi nimi. Vedlejšími metodou je 
zúčastněné pozorování. Výzkumný vzorek tvořilo 6 respondentů (probandů), reprezentujících 
pomáhající profese (praktická sestra, zdravotní sestra a duchovní, učitelka ZŠ, MŠ a vychovatel).   
Tazatelské otázky byly rozčleněné do 9 okruhů, následoval volný rozhovor v souvislosti  
s představeným tématem. Metodou zpracování dat je kódování a zakotvená teorie.  
Literatura v závěrečném seznamu je uvedena v souladu se stanovenou normou. Grafická úprava 
práce je bez připomínek. 
 
Oceňuji: 
- originalitu zvoleného tématu a jeho precizní zpracování 
- oceňuji terminologický úvod na s.10 

- výsledek výzkumu, kterým je  komplexní klasifikace – taxonomie kompetencí, která objasňuje     
  provázanost a podmíněnost jednotlivých komponent optimálního prospívání pomáhajících profesí 
- doporučení pro praxi na s.91 

- vlastní zpracování tabulek 
- přílohy  
 
Nedostatky předložené práce: 
   - výzkumného šetření se zúčastnilo pouze 6 respondentů 
  -  na s. 36 a 38 chybí odkaz u doslovné citace 
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