
Oponentský posudek diplomové práce Evy Hilčerové na téma:

„Personální řízení terénní sociální práce se zaměřením na uvádění 

nových zaměstnanců do praxe“

Téma diplomové práce autorky Evy Hilčerové je aktuální téma s velkým přínosem 

pro praxi. Personální řízení s přesné vymezení kompetenci zvláště při uvádění nových 

pracovníků do praxe je potřebné pro stále více se profesionalizující NNO působící 

v oblasti soc. a zdravotní péče. Její největší klad spatřuji ve snaze autorky zachytit 

problematiku konkrétní sociální práce v konkrétní organizaci a popsat ji tak, aby mohla 

být v této organizaci aktuálně používána, lze zde spatřovat i efekt přenositelnosti-

praktické výstupy by mohly být předány obdobným organizacím, které podle této práce 

mohou stanovit konkrétní postupy a nároky na obdobné funkce. Kladně lze hodnotit 

autorem předkládané informace, zejména současný legislativní přehled terénní soc. práce, 

dále lze kladně hodnotit i logiku práce, která je přitom důkladná a kvalitní a která vychází 

z potřeb konkrétní organizace a následných postupů v návaznosti na funkční a pracovní 

místa. Zvlášť velkým přínosem práce jsou detailně popsané požadavky na jednotlivá 

funkční místa dané organizace.

Ze zpracování diplomové práce vyplývá, že je vypracována samostatně s poznatky 

nejdůležitější literatury moderního personálního managementu, vstupy i výstupy práce 

jsou formulovány přehledně, cíleně, splňují všechny kvalitativní nároky zadání, práce 

splňuje i všechny hlavní formální náležitosti.

Z připomínek, které lze k práci uvést:

- metoda focus groups by mohla být ověřena ještě jiným kvalitativním výzkumem, 

celý výzkum působí tzv. „skleníkovým efektem“ – vlastní pracovníci jsou 

vždycky přesvědčeni, že danou práci dělají dobře, proto je nutné výstupy metody 

ještě ověřit např. výstupy z evaluace projektu, reflexí klientů, zkušenostmi 

z jiných organizací apod.

- v náplni terénní sociální práce se jako jedny z hlavních témat terénní sociální práce 

neobjevují individuální plány práce s klientem



- v hodnocení terénního pracovníka se neobjevuje měření výkonnosti terénní soc. 

práce a ztotožnění se s posláním organizace a konkrétní soc. služby a jejich 

naplňování

- z formálních náležitostí chybí pouze podpis vedoucí diplomové práce v projektu 

diplomové práce

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázky:

- jakým způsobem lze dosáhnout, aby nový pracovník začal co nejdříve pracovat

v souladu s posláním organizace i s posláním dané služby

- jakým způsobem dosáhnout aby nejvyšší vedení již dlouho fungující organizace 

akceptovalo nové a moderní postupy personálního managementu

- jak v neziskové organizaci zajistit stabilitu pracovních míst, omezit výkyvy 

financování, bez negativních dopadů na kvalitu soc. práce.

Pro celkové zpracování a celkový přínos práce ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji klasifikační stupeň

„výborně“.

Ing. Mgr. Oldřich Haičman
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