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1. Na s. 41    zmiňujete otázku, zda je supervize vždy přínosná a dobře provedená. Za jakých
podmínek bude supervize přínosná pro pracovníka v pomáhající profesi?

2.  Co  pokládáte  v  současné  době  za  největší  problém  v  oblasti  pomáhajících  profesí
zdravotnických a pedagogických?

Logicky  uspořádaná,  pečlivě  zpracovaná  teoreticko-empirická  diplomová  práce
Bc. Jany Nové na téma Postoje pracovníků firem a pomáhajícího sektoru k odborné pomoci
při zvládání životních situací si klade za cíl zjistit  aktuální postoje pracovníků ve firmách
a v pomáhajících profesích k odborné pomoci v případě, že by se dostali  do náročných
životních situací. Teoretická část práce vychází z odborné literatury, první kapitola  definuje
základní pojmy. Druhá kapitola je věnována tématu náročných životních situací a stresu,
který může být jeho důsledkem. Ve třetí kapitole se autorka zabývá krizemi – jejich druhy
a příčinami vzniku, jejich průběhem a možnostmi řešení. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny
možnosti  psychosociální  podpory  ze  strany  zaměstnavatele  se  zaměřením  zejména
na koučink a supervizi pracovníků v pomáhajícím sektoru a zaměstnanců firem. Závěrečná
pátá kapitola obsahuje přehled odborné pomoci. 

Clem empirické části je zjistit, zda by pracující v pomáhajících profesích i  ve firmách
využili  odbornou pomoc, pokud by se dostali  do náročných situací. Výzkumné šetření je
založeno na designu kvantitativního výzkumu s využitím metody strukturovaného elektro-
nického online dotazníku. Šestá kapitola (první kapitola empirické části) začíná přehledem
dosavadních výzkumných zjištění českých i zahraničních autorů. Sedmá kapitola se věnuje
metodologii výzkumného šetření. Cíle i s nimi korelující výzkumné otázky byly definovány
v osmi oblastech. Výzkumný vzorek  tvořilo 102 žen a 58 mužů - respondentů z řad zaměst-
nanců firem a pracovníků v pomáhajících profesích. V osmé kapitole autorka představuje
analýzu výsledků výzkumného šetření, v deváté kapitole je prezentováno ověření věcných
hypotéz. Zajímavé jsou výsledky výzkumu, ve kterých se ukázalo, že pracovníci mají zájem
využívat  možnosti  služeb  odborné  pomoci,  ale  ochota  vyhledat  odbornou  pomoc  není
vysoká.

V  praktické  části  autorka  zvolila  kvalitativní  výzkum  (design  případové  studie)
metodou zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů na vzorku 12 respon-
dentů (4 děti, 4 klienti, 4 zaměstnanci). Data byly analyzována a interpretována metodami
vycházejícími  ze  zakotvené  teorie  otevřeným  kódováním  s  použitím  techniky  „vyložení
karet.“

Oceňuji výběr tématu i vysokou úroveň jeho zpracování, široký rámec práce a její
přehlednost, také zaujetí autorky vybraným tématem, grafickou úpravu, zpracování elektro-
nického  dotazníku,  jazyk  práce.  Předložená  diplomová  práce  je  přehledná,  graficky
uspořádaná, seznam zdrojů je uveden  v souladu s požadovanou normou. Citace v textu
i v seznamu literatury jsou uvedeny  v souladu s požadovanou normou. 


