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1. Jaká doporučení (shodná i rozdílná) pro praxi péče o zaměstnance plynou z výzkumu 
pro firmy a pomáhající sektor? 
 

2. Jaké další výzkumy byste doporučila provést v návaznosti na Vaše výsledky? 

Předložená diplomová práce se věnuje zajímavému mezioborovému tématu, které ji situuje na 
pomezí sociální pedagogiky a andragogiky s přesahy do problematiky duševní hygieny a 
zdraví jako významných předpokladů úspěšného výkonu povolání. Zároveň je navázána na 
profesní zkušenost diplomantky z firemního prostředí. Hlavním cílem bylo zjistit postoje 
pracovníků firem a v pomáhajících profesí k odborné pomoci v případě, že se dostanou do 
náročných životních situací, a dále pak porovnat tyto přístupy podle vytipovaných 
proměnných. Lze konstatovat, že tento cíl byl beze zbytku splněn. 
 
Diplomantka přistoupila ke zpracování své teoreticko-empirické práce odpovědně a aktivně, 
po celou dobu pravidelně konzultovala, přidanou hodnotou byla také její dobrá znalosti 
firemního prostředí, stejně jako obeznámenost s podmínkami výkonu práce v pomáhajících 
profesích. Nastudovala a využila široké spektrum zdrojů, včetně zahraničních, dokázala 
vytvořit výzkumný nástroj, který by bylo možné dále využívat v pracovním prostředí i 
v navazujících výzkumech. 
 
V teoretické části se dobře vypořádala s popisem psychicky náročných situací, které mohou 
stát v pozadí potřeby vyhledat odbornou pomoc. Klíčové je představení možností péče o 
psychosociální podporu pracovníků, které odkazují je dvěma různým profesně rozvojovým 
kulturám (supervize v pomáhajících profesích versus koučink ve firmách), a následné 
rozebrání dalších možností podpory a pomoci, které jsou následně předmětem explorativně 
pojatého výzkumného šetření.  
 
V empirické části je provedeno výzkumné šetření zaměřené na naplnění cíle práce. Zevrubně 
je představen výzkumný problém a celá řada výzkumů, které se podobnou problematikou 
zabývaly (tím je vytvořeno východisko i pro diskusi výsledků). Samotný výzkum má všechny 
metodologické náležitosti, je proveden precizně, cíle, výzkumné otázky i věcné hypotézy jsou 
konkrétně formulované a ověřitelné. Dotazník jako nástroj sběru dat odpovídá svou konstrukcí 
požadavku na tvorbu položek a nároku na vnitřní konzistenci. Data jsou prezentována na 
základě třídění prvního řádu, hypotézy jsou ověřeny na základě třídění druhého řádu 
s využitím chí-kvadrát testu nezávislosti, zároveň je proveden výpočet věcné významnosti 
statistické závislosti proměnných. Grafy i tabulky jsou zdařile provedeny a náležitě 
komentovány, 7 potvrzených hypotéz z 11 formulovaných ukazuje na velmi dobře promyšlené 
a podložené věcné předpoklady. 
 
Po stránce formální a jazykové je práce bez nedostatků. 
 
Závěr: předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na magisterské kvalifikační 
práce, přináší nové a zajímavé výsledky v podobě výzkumných zjištění, která doporučuji 
publikovat.  


