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___________________________________________________________________________ 
 

    Autor si vybral téma, které je mu velmi dobře známé z praxe. Sám pracuje na pozici, kterou 

si pro diplomovou práci vybral k popsání, určení kvalifikačních a osobnostních předpokladů.  

Má v sociální oblasti dlouhou praxi, na pozici metodika v sociální službě (dále jen metodik) 

pracuje nyní několik měsíců, také proto pro něj bylo zmapování této oblasti v jiných 

organizacích zajímavou zkušeností. Pro současnou organizaci pracuje již delší dobu, vznik 

jeho nové pracovní pozice ovlivnila provedená diagnostika, jejíž výsledky dovedly organizaci 

k rozhodnutí nově pozici metodika zřídit.  

 

    Metodik je pracovní pozice, která není v sociálních službách povinná, přesto se v praxi 

ukazuje v některých organizacích jako významná a potřebná. Autor uvádí, že výběr tématu 

byl také motivován snahou podpořit další organizace při uvažování nad zřízením této 

pracovní pozice.  

 

    Autor si stanovil několik cílů, které by měla diplomová práce obsáhnout – zejména vytvořit 

ucelenou představu pracovního a kompetenčního profilu metodika. Prostřednictvím 

stanovených okruhů se zamýšlí nad tím, jaké je pro tuto pracovní pozici potřeba vzdělání, 

praxe a osobnostní předpoklady. Zároveň se ale také zabývá otázkou zázemí pracovníka pro 

organizaci – zejména procesem zadávání úkolů a hodnocení práce.  

 

   Práce je rozdělena do dvou částí – v té teoretické se dozvídáme o ukotvení sociálních služeb 

v historickém i současném kontextu, autor se zabývá kvalitou, která je pro práci metodika 

klíčovou oblastí. Druhá polovina teoretické části je potom věnována pracovníkům 
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v sociálních službách a personálnímu zajištění sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že pozice 

metodika není v České republice ještě zcela běžnou praxí, je k dispozici málo literatury a 

zdrojů, které by byly přímo zacíleny na tuto problematiku. Proto by bylo možná zajímavé 

podívat se na také na kontext v jiných evropských zemích.  

 

    V praktické části je zvolen kvalitativní výzkum, který autor realizuje prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů. V této části práce vnímám citlivé zacházení s etikou 

výzkumu a také oceňuje sebereflexi, která se týká vedení rozhovorů s kolegy na stejné 

pracovní pozici a mé ovlivnění tématem (, a to jak jsem jím osobně zasažen). 

 

   Druhá část práce výstižně formuluje závěry vyplývající z rozhovorů. Dostáváme tak 

konkrétní odpovědi na stanovené oblasti, doporučení dotazovaných v oblasti vzdělání 

metodika, jeho praxe, náplně práce, využívaných dovedností, ale také metod spolupráce 

v týmu a obtíží, se kterými se pracovníci na této pozici setkávají.  

 

   Domnívám se, že diplomová práce může být dobře využita v praxi v organizacích, kde 

uvažují o zřízení této pracovní pozice. Může být vodítkem při zacílení na výběr vhodného 

kandidáta. Zároveň může pomoci při sestavování pracovní náplně, protože formuluje 

jednotlivé oblasti pracovní náplně metodiků v organizacích, kde tato pracovní pozice již 

funguje.  

 

   Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ocenit ji jako výbornou. 

___________________________________________________________________________ 

    Otázky k obhajobě:  

 

 Jak byste jako manažer postupoval při řízení této změny – zavedení nové pracovní 

pozice metodika v organizaci?  

 Vaše diplomová práce míří k podpoře dalších organizací při realizování této změny. 

Vidíte v ní také nějaká rizika, která je v plánu realizace potřeba ošetřit?  

 

V Praze, dne 28. 1. 2019         

         ____________________ 

            Mgr. Radka Pončová 

 


