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Aktuálnost zvoleného tématu: Zvolené téma je aktuální. Pokud má být (v souladu 
s politikou EU), komunitní přístup vedoucím principem v uspořádání podpory a služeb, je 
komplexní pomoc rodině, která nese největší zátěž v péči o své členy se zdravotním 
po?tižením, základním axiomem.Tak,jak je současný systém pomoci nastaven,jsou Orgány 
sociálně právní ochrany dětí jeho duležitou složkou. Pro mnohé rodiny (jak autorka ukázala i 
ve svém šetření) jsou místem vstupu a zprostředkování dosáhnutí na celý systém podpory. 
Kompetence sociálních pracovníku (nejen jejich znalosti, ale zejména dovednosti a postoje) 
mohou tomuto procesu napomoci nebo být jeho brzdou. 

Struktura práce/ vnitřní provázanost: Práce je členěna do 6 kapitol a je doplněna S 
přílohami.Teoretickou část tvoří 4 kapitoly, kde autorka uvádí přehled základní terminologie a 
problému, týkajících se jedincu se zdravotním postižením, zabývá se významem a funkcí 
rodiny obecně,dále specifikou a možnostmi podpory rodiny dítěte se zdravotním postižením s 
akcentem na sociální práci. Poslední kapitola tohoto oddílu je věnována přehledu zdroju 
definující kompetence sociálního pracovníka obecně a ve vztahu k poradenským aktivitám 
v práci s cílovou skupinou. Empirická část je rozdělena do 2 kapitol. V kapitole S autorka 
definuje cíle šetření, popis metodiky a popis souboru dotazovaných sociálních 
pracovníkť!.Kapitola 6 je věnována analýze výsledku šetření a závěrum.V příloze jsou 
uvedeny výsledky šetření včetně záznamu rozhovoru s matkou postiženého dítěte. Práce je 
logicky členěná. Zvažovat lze rozdělení kapitol do větších celku (teoretická a empirická část). 

Teoretická část:. V každém ze zvolených témat (zdravotní postižení, rodina, sociální 
práce a poradenstvO se v ruznosti terminologií odráží i různost teorií a praktických přístupu a 
pohledť!. Domnívám se,že se autorka dokázala s nelehkým úkolem zpřehlednit a diskutovat 
jednotlivá témata vypořádat se ctí. Obsažný a zároveň přehledný text, ukazuje na její dobrou 
orientaci v těchto oblastech, za cenný považuji i její konzistentní přístup k daným oblastem, 
kdy dodržuje pozici sociálního pracovníka (v daný moment jako diagnostika,hodnotitele a do 
jisté míry i stratéga změny dané situace). 

Empirická část: Autorka nejprve uvádí výsledky šetření počátečních zdrojť! informací 
pro 38 rodičů dětí se zdravotním postižením, kdy na sociální pracovníky SPOD se obracela 
téměř polovina (4S %) z dotazovaných. To je pro ni výchozím bodem pro šetření kompetencí 
sociálních pracovník() v poradenství pro tyto rodiny. Pro šetření použila kvantitativního 
přístupu (zpracované odpovědi z dotazníku, jehož je autorkou). Jako zdroje šetření jí sloužily 
odpovědi 103 sociálních pracovníku, pracujících na vedoucích pozicích v daném 
systému.Celkově autorka oslovila 20S pověřených obcí, návratnost je tedy S0,3%.Snad by 
stál za krátkou diskusi popis skupiny, která účast na šetření odmítla. Odpovědi anaiyzuje v ( 
kategoruch znalosti, schopnosti a dovednosti, hodnoty a vzdělání. Provádí analýzu hlavních 
komponent a úspěšně se jí daří tak stanovit základní typologii vybraných znalostí, dovedností 
a schopností, které slouží jako podklad pro další vzdělávání v oblasti poradenských 
kompetencí sociálních pracovník (snad by stálo za to této typologii vyhradit v práci 
samostatný oddíl v textu). Zajímavé jsou rozdíly ve výsledcích ruzných věkových skupin 
pracovníku, které naznačují možnosti problému v týmové práci. Návrh vzdělávacího modulu 
považuji za cennou součást práce. Důležitý je i návrh na zpracování metodické příručky,která 



by byla oporou při dalším vzdělávání (nicméně je patrné, že změny např. postoja vyžadují 
dlouhodobou kontinuální práci). Zápis rozhovoru s matkou postiženého dítěte je velmi 
názorný, odmítnutí dalších 37 účastníka šetření k uvedení rozhovoru má také svou výpovědní 
hodnotu. Za úvahu stojí, co by přineslo šetření uživatela péče pomocí např.focus group, a 
jaké by byly jejich požadavky na kompetence sociálních pracovník5. Ale to je spíše námět na 
další výzkumný. úkol. 

Práce s literaturou: Autorka ve své práci, která má 114 stran textu, cituje 128 zdroja ( 
z toho· 31 zahraničních, dále 27 internetových odkaz5 - pro účely disertační práce jistě 
dostačující objem. Jazykový projev autorky je srozumitelný, text má stylisticky dobrou 
úroveň,grafická úprava odpovídá požadavk5m disertační práce. 

Závěr: Autorka si za cíl své práce vybrala šetření poradenských kompetencí sociálních ~ 
pracovníka pracujících v oblasti poradenství rodin s dětmi se zdravotním postižením. Tento cíl 
se jí podařilo naplnit s odpovídající kvalitou. 
Práci doporučuji k obhajobě. 

PhDr.Václava Probstová,CSc. / 
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