
Posudek vedoucí diplomové práce
Katedra pedagogiky FF UK v Praze

Jméno a příjmení studentky: Pavla Fraňková
Název práce: Etické aspekty sociálně-pedagogické práce 

Vedoucí práce: Jitka Lorenzová

Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 72
Počet stránek příloh: 10
Počet titulů v seznamu literatury:66

Formální zpracování: 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jak si vysvětlujete rozpor ve výpovědích respondentů, kteří se ve svém jednání nerozhodují
podle etických kodexů a zároveň volají po metodikách, které by poskytly jasnější vodítka pro
řešení eticky sporných otázek při výkonu pomáhající profese?

2.  Objevila  se  ve  výzkumu  nějaké  téma,  dilemata  či  způsoby jejich  řešení,  která  nejsou
zmiňována v odborné literatuře?

3. Jaké sociálně pedagogické přístupy pracovníci, kteří se účastnili výzkumu, preferují?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Téma diplomové práce je pro výkon pomáhajících povolání zásadní a v posledních letech na
sebe strhává pozornost i v rámci odborných diskusí. Vzhledem k tomu, že spadá do oblasti
profesní  etiky,  vyžaduje  jak  orientaci  v  základních  etických  diskursech,  tak  schopnost
aplikovat poznatky na profesní problematiku. Diplomantka svým samostatným přístupem k
prozkoumání etických aspektů práce pomáhajících profesionálů tuto schopnost prokázala. Cíl
práce (zjistit, jak sociálně-pedagogičtí pracovníci vnímají etický aspekt své profese, s jakými
dilematy se při  výkonu své profesní činnosti  setkávají,  co jim pomáhá při  jejich řešení  a
vyrovnávání se s nimi) byl splněn. 

Autorka do tématu vstoupila  prostřednictvím přehledově pojaté  teoretické studie,  ve které
zasadila pomáhající profesi do kontextu sociálně pedagogické práce, zpracovala otázku etické
dimenze pomáhajících profesí, dotkla se osobnosti pomáhajícího a charakterizovala přístupy
či  modely  práce  v  pomáhajících  profesích.  Dále  rozvedla  etické  rozměry  sociálně
pedagogické  práce  a  zevrubněji  představila  profesní  etické  problémy  a  dilemata  včetně
možnosti  jejich  řešení.  Studie  je  tedy  zakotvena  v  aplikační  etické  rovině,  je  podpořena
vhodnou literaturou včetně  zahraniční.  Komplexnost  uchopení  tematiky jde ruku v ruce s
jasností  a logickou strukturací  textu,  která je podpořena vhodně začleněnými tabulkovými
přehledy,  z  nichž  některé  autorka  sama  zpracovala  na  podkladě  literatury.  Lze  říci,  že
východiska  umožnila  jak  teoretické  zakotvení  výzkumu,  tak  poučenou  interpretaci  dat  a
diskusi výsledků

V navazujícím kvalitativním výzkumu autorka hledala odpověď na otázku, jak pracovníci v
pomáhajících profesích vnímají etický aspekt své práce. Metodologicky má výzkumná část
vzornou  strukturu.  Kódování  dat  je  citlivé  k  výpovědím  respondentů,  výsledné  kódy,
subkategorie i kategorie vytvářejí logicky strukturovanou mapu zachycující krajinu mysli  i
činů  v  oblasti  etického  rozhodování  a  jednání  pomáhajících.  Závěry  šetření  jsou  jasně
formulovány, hlavní i dílčí výzkumné otázky pregnantně zodpovězeny. Diskuse výsledků je
provedena  ve  vztahu  k  relevantním  studiím,  oceňuji  pokus  formulovat  hypotézy  pro
navazující výzkumy. 

Závěr: Práce nabízí ucelený pohled na problematiku a přináší zajímavé výzkumné výsledky,
které by bylo vhodné publikovat.  Zacházení s literaturou je korektní.  Styl  práce je dobrý,
sevřený, splňuje nároky na odborné texty. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: výborně
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