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Formální náležitosti podle Opatření děkana 07/2017 

  
Splňuje práce kritérium odborného textu? Ano 
Obsahuje abstrakt (Čj, Aj) – nepovinné pro Bc. Ano  
Obsahuje shrnutí závěrů? Ano  
Obsahuje seznam literatury? Ano 
Obsahuje čestné prohlášení (samostatnost, citace literatury, nepoužití k získání titulu) Ano  
Rozsah (40 NS – Bc.; 60 NS – Mgr.) Ano  

 
Předkládaná diplomová práce Evy Vojtové splňuje stanovené náležitosti dle OD 07/2017. S 
ohledem na uchopení konceptualizace, metodologického rámce i zpracování dat, stejně jako s 
ohledem na práci se zdroji lze text považovat za odborný. 
 
Znění základní výzkumné otázky 

 
Je formulována? Ano 

Jsou pojmy operacionalizovatelné? Ano 

Spadá do oboru SACH? Ano 

Je netriviální? Ano 

Je otevřená (či je možná uzavřená varianta)? Ano 

 
Autorka textu formuluje základní výzkumnou otázku, která zní: „V jakých případech se terénní 
sociální pracovníci setkávají s dilematem pomoc a kontroly a jak jej řeší?“  (str. 39) Otázka spadá do 

oboru SACH, je přímo zaměřena na sociální pracovníky / pracovnice. Oblast dilemat a jejich 
řešení patří v oboru k dlouhodobě zkoumaným tématům. 
 
Konceptuální část práce 

 
Jsou konceptualizovány všechny pojmy ZVO? Ano 

Je u klíčového pojmu definován obsah i struktura pojmu? Ano 

Je uveden současný stav poznání? Ano 

Je konceptualizace srozumitelná? Ano 

 
Autorka definuje v konceptuální části jak terénní sociální práci a terénního sociálního 
pracovníka, tak především dilemata v sociální práci, se specifickým zaměřením na dilema 
pomoci a kontroly, stejně jako reakci / zvládání dilemat. Lze tedy říci, že z hlediska ZVO 
definuje (konceptualizuje) jednotlivé termíny / pojmy.  Kapitolu 1 lze vnímat (s ohledem na 
formulovanou ZVO) jako nadbytečnou, nicméně vytváří jakýsi úvod do textu práce a do 
tématu jako takového a to poukázáním na cílovou skupinu, se kterou pracují terénní sociální 
pracovníci / pracovnice, na které je výzkum zaměřen. 
 
Metodologický rámec 

 
Je k operacionalizaci využita konceptualizace? Ano 

Sedí metoda sběru dat se záměrem výzkumu? Ano 

Sedí metoda analýzy dat se záměrem výzkumu? Ano 

Je popsán způsob výběru vzorku? Ano 

Je zvolen rámec výzkumu adekvátně ZVO a záměru výzkumu? Ano 



 

Jsou popsány limity výzkumu, kvalita výzkumu a etický rozměr zkoumání? Ano 

 
Autorka textu v rámci operacionalizace využívá konceptuální část práce (odkazy k odborným 
zdrojům jsou součástí operacionalizované definice v rámci Tabulky č. 3), definuje rámec 
výzkumu a jeho volbu, stejně jako  metodu analýzy dat. Věnuje se také zhodnocení kvality 
výzkumu dle Chenail a Štěpanikové a Čermáka (přehledová stať).  
 
Výzkumná zjištění  

 
Odpovídají výzkumná zjištění na ZVO? Ano 

Jsou použity nástroje analýzy dat adekvátně? Ano (tedy tak jak lze posoudit z prezentované části 
práce, ze které není zřejmé, jak probíhalo kódování) 

Je prezentace zjištění srozumitelná? Ano 

Přináší zjištění výzkumu něco nového? Doplňuje znalosti a vědomosti z oblasti dilematických 
situací 

 
Autorka v části, kde prezentuje výzkumná zjištění, popisuje jak jednotlivé koncepty, tak z nich 
se rodící teoretické ukotvení odpovědi na ZVO.  Autorka základně popisuje subjektivně 
uchopené / vnímané situace, které komunikační partneři vnímali jako dilematické, stejně jako 
způsob reakce. Zajímalo by mne (s ohledem na teze Musila a Nečasové) do jaké míry, pokud 
vůbec se na vzniku dilemat podílely také očekávání jiných subjektů než pracovníků 
samotných a klientů (byť o tom autorka na str. 60 mluví, v textu práce mi podrobnější popis 
unikl).  
 

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  výborně (1). 

 
Otázky k obhajobě 

Popište, prosím, pokud je Vám to z výzkumu známo, jaké vzdělání měli komunikační 
partneři Vašeho výzkumu? (ne všichni, kteří splňují odbornost dle 108/2006 Sb. Musí být 
nutně sociální pracovníci s ohledem na zaměření oboru, který studovali) 
A jak toto vzdělání mohlo ovlivnit uchopení / vnímání dilematických situací? 
Je možné mluvit o saturaci dat i v takto málo početném vzorku a proč? 
 
 
 
V Praze dne 3. června 2019 
         Honza Kaňák 


