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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Jakým směrem doporučujete na základě svých výsledků dále zaměřit výzkum profesních 
drah sociálních pedagogů, aktuálně realizovaný na Katedře pedagogiky FF UK?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce I. Říhové je výsledkem jak dlouhodobého zájmu autorky o problematiku,
tak její  spolupráce  v roli  pomocné vědecké síly na výzkumu životních  a  profesních drah
sociálních pedagogů, který je od r. 2017 realizován na Katedře pedagogiky FF UK. 

Hodnocení dílčích aspektů:

Teoretická  část  práce  shrnuje  poznatky ohledně  sociální  pedagogiky a  profese  sociálního
pedagoga na základě dostupné literatury. Navzdory deficitu odborných zdrojů a výzkumů se
autorka vcelku dobře teoreticky vypořádá také s problematikou adaptace absolventů vysokých
škol  na  trh  práce.  Těžiště  diplomové  práce  však  bezpochyby  spočívá  v  části  praktické.
Autorka v ní předkládá výsledky kvalitativního výzkumu, jehož hlavním cílem bylo zjistit, s
jakými problémy se absolventi oboru sociální pedagogika setkávali při adaptaci na trh práce a
co jim jejich adaptaci usnadňovalo. Tento cíl byl operacionalizován prostřednictvím sedmi
dílčích  výzkumných  otázek,  které  vhodně  nasměrovaly  výzkumné  rozhovory  do  různých
směrů.

Metodologicky je  výzkum bezchybně  proveden,  zohledněny jsou etické  aspekty,  nechybí
diskuse.  Cenné  je  zejména  velmi  zevrubné  kódování  a  kategorizace  dat,  které  umožnily
kvalitní zodpovězení výzkumných otázek. Podařilo se tak získat skutečně komplexní popis
subjektivně prožívaných adaptačních obtíží  absolventů na trhu práce a možné interpretace
jejich příčin. Vzhledem k tomu, že výzkum byl proveden se sedmi absolventy různých fakult
připravujících sociální  pedagogy ve stejnojmenných studijních programech,  jsou postižena
také specifika výuky různých škol.

Po formální stránce je práce v pořádku. Zdroje jsou řádně citovány,  formální a stylistická
stránka je dobrá, překlep se objeví zcela ojediněle.

Závěr: 

Autorka  se  zaměřuje  se  na  téma  dosud nepříliš  řešené  a  ve  svém výzkumu přináší  řadu
poznatků, které mohou pomoci objasnit nejen adaptační problémy absolventů oboru na trhu
práce, ale také v širším slova smyslu profesní postavení sociálních pedagogů v ČR.

Doporučení k obhajobě: doporučuji
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