
Posudek na diplomovou práci Bc. Petry Mertlové  

Konstrukce vzdělávacího programu pro poradce rané péče 

 

1. Zaměření diplomové práce a její základní koncepce  

Předložená diplomová práce (dále i DP) se věnuje profesi poradce rané péče, odborným nárokům 

a osobnostním předpokladům, které jsou k jejímu výkonu nezbytné. Cílem práce bylo navrhnout 

vzdělávací program. 

 

Práce je členěna do dvou celků. První, teoretická část ukotvuje se zaměřuje na teoretické poznatků 

o službě sociální prevence s názvem raná péče od jejích počátků v České republice až po současný 

stav. Současně je definována klientela služby, kterou je rodina s dítětem s postižením nebo s 

ohroženým vývojem ve věku do sedmi let. Tato část je zpracována popisným způsobem za použití 

různorodých zdrojů. Autorka ukotvuje práci do kontextu situace rodiny dítěte s postižením a 

výzev, které s sebou tato situace přináší. Neopomíjí ani situaci sourozenců dětí s postižením a 

vzájemných partnerských vztahů v rodině. Kapitola dvě je spíše krátkým popisem systémového 

řazení sociálních služeb dle zákona č. 108 Sb. O sociálních službách. Nepřináší nové náhledy, 

avšak je nezbytnou součástí pro pochopení účelu rané péče jako preventivní sociální služby. Více 

informací o službě raná péče přináší kapitola č. 3. Cenné jsou především informace o historii rané 

péče, práce s mnoha zdroji včetně dokumentů doporučujícího charakteru jako jsou kritéria kvality 

nastavené střešní organizací Asociací rané péče ČR. Optimální model rané péče by si jistě 

zasloužil více prostoru, ale nebyl záměrem této práce, proto je kapitola dostatečným náhledem na 

aktuální situaci v poskytování služby rané péče. V poslední kapitole teoretické části prokázala 

autorka hluboké poznání profese rané péče, především pochopení nutnosti zaměření se nejen na 

odborné dovednosti, ale především na osobnostní charakteristiku poradce rané péče. 

 

Ve výzkumné části je pak na základě analýzy výsledků čtyř metod, kterými jsou dotazník, časový 

snímek dne, polostrukturovaný rozhovor a metoda kritických událostí, sestaven profesiogram 

poradce rané péče. Autorka stanovuje hlavní výzkumnou otázku a čtyři vedlejší výzkumné 

podotázky a k nim jednotlivé hypotézy. Zvolené výzkumné metody jsou vybrány adekvátně a 

přináší odpovědi na zvolené výzkumné otázky. Výzkumný vzorek poradkyň pro dotazování 

reflektoval nutnou zkušenost jednotlivých zaměstnanců. Zvolené metody výzkume zavedly 

autorku do terénu, což bylo pro práci přínosné. 

Celá práce je završena konstrukcí vzdělávacího programu, jež vychází z výzkumných poznatků a 

vytvořeného profesiogramu. 

Celá práce je zpracována v rozsahu 84 stran doplněná přílohami. 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměření práce a její základní koncepce vyjádřená vnitřní 

strukturou práce, odpovídá autorčinu záměru a splňuje tak požadavek kladený na diplomové práce 

ohledně souladu cílů, kterých mělo být dosaženo se způsoby, jaké k tomu byly použity.  



Diplomovou práci lze hodnotit jednoznačně pozitivně a odpustit i drobné chyby jako chybějící 

nebo nadbytečná interpunkce.  

 

2. Zvolené metody a úroveň formálního zpracování  

Použitá výzkumná technika – triangulace datová i metodická významně přispěla k validizaci 

výzkumného šetření. 

Stylistická i formálně-gramatická úroveň práce vyhovuje požadavkům kladeným obecně na 

diplomové práce. Autorka dobře využila různorodé zdroje, a to i cizojazyčné. Citace jsou správně 

uvedeny. 

Závěrečný seznam použité literatury je zpracován standardním způsobem a členěn podle povahy 

zdroje; webové odkazy jsou samostatně uvedené pod názvem „internetové zdroje.“  

 

3. Doplňující otázky pro ústní obhajobu  

V rámci ústní obhajoby by bylo dobré, aby se autorka vyjádřila k následující otázce: 

 

- jaké osobnostní charakteristiky považujete za stěžejní pro výkon povolání poradce rané péče a 

jaký obsah by měl mít blok nazvaný „osobnost poradce“ ve Vámi navrhovaném vzdělávacím 

programu.  

 

 

4. Celkové zhodnocení práce  

Posuzovanou diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě.  

V závislosti na průběhu a výsledcích ústní obhajoby, zahrnující i úspěšné vypořádání se s výše 

uvedenými otázkami, navrhuji hodnotit předloženou diplomovou práci klasifikačním stupněm 

výborně.  

 

PhDr. Jitka Barlová, Ph.D. 

 

V Praze, dne 20.8.2019 

 


