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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Metodik v sociální službě: kvalifikační a osobnostní 

profil pozice 
 

Autor práce:   Bc. Petr Krbec, DiS.  

 

Účelem hodnocené diplomové práce je především upozornit na význam, který sociálním 

službám přinášejí metodici v těch organizacích, které na jejich zaměstnání našly odvahu a 

zdroje. Na jedné straně tak diplomová práce poskytuje bližší pohled na podmínky, které 

pro práci metodika vytváří aktuální nastavení systému poskytování sociálních služeb. Na 

straně druhé práce nabízí materiál potřebný pro vytvoření pozice metodika v sociálních 

službách, pro sestavení jeho/její náplně práce, pro vytvoření vhodného materiálně 

technického zázemí, a také pro nastavení motivátorů, případně pak procesu odborného 

růstu tohoto specialisty, a to na úrovni konkrétního poskytovatele sociální služby. 

 

Autor při zpracování diplomové práce jednoznačně těží ze svého dlouhodobého působení 

v sociálních službách a upřímného zájmu o tuto oblast. Důsledkem je komplexně, ale i 

odborně zpracovaná teoretická část diplomové práce, ve které nechybí ani zahraniční 

zdroje. Mezi zdroji lze nalézt podstatnou část domácích autorů a publikací, ve kterých se 

jejich autoři věnovali tématu sociálních služeb a řízení jejich kvality, včetně výstupů ze 

vzdělávacích seminářů (např. pořádaných Agnes nebo Instand). Druhým důkazem silné 

autorovy pozice v oblasti metodického řízení služeb je přístup k respondentům, kterými 

jsou jeho profesní kolegové a kolegyně. Rozhovory, které s respondenty vedl, tak 

vycházejí z hluboké znalosti diskutovaného tématu, zájmu o toto téma a také z osobní 

zkušenosti s metodickou prací. 

 

Výsledkem, dosaženým, díky autorově náročnosti na sebe sama, jeho preciznosti, ale i 

profesionalitě, je ucelený text, který nabízí dostatečně hluboký vhled do práce metodika 

v sociálních službách v širším, systémovém kontextu. Sympatické na diplomové práci je 

její konstruktivní zaměření. Autor sice odkrývá nelehké podmínky, které práci metodika 

v současné době provází, ale na druhou stranu nabízí managementům poskytovatelů 

sociálních služeb dostatek podnětů, které mohou přispět jak k nalezení vhodných osob 

pro práci metodika, tak k vytvoření potřebných materiálně technických podmínek. 

 

Důraz však, Bc. Petr Krbec, DiS. klade na kompetence metodiků a metodiček sociálních 

služeb. Kompetenční rámec skládá z výpovědí dotazovaných respondentů. Výsledný 

profil může na první pohled působit dosti obecně (str. 63 – 64). Nicméně, podle mého 

názoru, jeho podoba věrně odráží úroveň, na které jsme aktuálně schopni diskutovat o 

kompetencích specialistů v sociálních službách. Připomíná nám i odpovědným 

institucím, že v této oblasti máme i nadále společenský dluh, a že je, nebo by mělo být, 

sdíleným zájmem všech profesionálů působících v sociálních službách tento dluh začít 

splácet. Například systematizací práce metodiků a kontinuálním vytvářením podmínek 

pro jejich vysoce odbornou práci. 

 

V připomenutí této odpovědnosti vidím další silnou stránku hodnocené diplomové práce. 
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Úkol k obhajobě diplomové práce: 

 

1) V ideálu metodika na straně 63 docházíte k závěru, že by tento specialista měl 

disponovat potřebnými komunikačními dovednostmi, především pak schopností 

předávat informace. Můžete doplnit další komunikační dovednosti, které jsou, podle 

vaší zkušenosti, pro práci metodika významné. 

  

Prohlašuji, že diplomová práce, Metodik v sociální službě: kvalifikační a osobnostní 

profil pozice, splňuje nezbytné požadavky a navrhuji ji klasifikovat stupněm výborně.  

 

V Praze 8. ledna 2019 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


