
Posudek oponenta na disertační práci Paviy Kodymové Poradenské 

kompetence orgánů sociálně právní ochrany dětí. 

Posuzovaná práce dáie svůj cíi upřesňuje podtituikem Se zaměřením na 

probiematiku rodin se zdravotním postižením. Přesto je ve své teoretické části 

uvedena poměrně velmi široce a komplexně. Úctyhodný seznam literatury jen 

dokiaduje poměrně veimi dobré zakotvení v domácí i zahraniční iiteratuře, 

pramenech a dokumentech. S těmito zdroji autorka pracuje kriticky a využívá 

především materiáiy a pubiikace nejnovější. 

Práce je oborově orientována na významnou probiematiku sociáiní práce a 

na přípravu a daiší vzdělávání vymezeného okruhu pracovníků sociáiní práce, 

v souiadu s povahou tohoto oboru pak přistupuje k řešeným otázkám 

interdiscipiinárně s těžištěm zejména v discipiinách psychoiogických a 

v socioiogii. Autorka osvědčuje rovněž dobrou znaiost reievantních dokumentů. 

V ceié práci doktorandka usiiuje v maximáině možné míře a šíři o pojmovou 

ujasněnost, přičemž kriticky konfrontuje různá pojetí. 

Ceikově má práce jasnou koncepci a je dobře a přehiedně i pro potřebu 

biíže nezasvěceného čtenáře strukturována a většinou i čtivě prezentována 

(piatí pro teoretickou část) .. 

Ceiá teoretická část postupně a iogicky vykiádá zákiadní probiematiku a 

jasně cíií k prezentaci části empirické, která je již úže orientovaná na 

probiematiku kompetencí a přípravy sociáiních pracovníků SPOD zabývajících 

se poradenstvím pro potřeby rodin se zdravotně postiženým dítětem. 

První kapitoia pojmově dobře připracuje půdu pro daiší rozpracování a 

anaiýzu. Veimi významnou úiohu sehrává pak kapitoia o úioze rodiny a 

zejména pak o probiémech rodiny s postiženým dítětem. Obecnější část této 

kapitoiy se mi jeví aie přece jen poněkud povrchnější, zejména postrádám 

diferencovanější pohied na rodinu podie zvi.. kritérií stratifikačních a kuiturních 

(etnických, náboženských apod.). V kapitoie o sociáiní práci se pak autorka 

postupně propracovává k otázkám profesní výbavy a práci sociáiního 

pracovníka. Kapitoia o poradenství završuje teoretickou část a zaměřením na 

kompetence sociáiního pracovník~ vytváří můstek k empirické části své práce. 
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Z hlediska formáiního zpracování empirické části (možná i pod jistým 

časovým tlakem) lze mít již určité výhrady k jisté nepřehlednosti a někdy i do 

určité míry zkratovité prezentaci a výkladu zjištěných dat. 

Posuzujeme-i i empirickou část optikou metodoiogických požadavků 

výzkumné práce, lze říci, že autorka zvládla svoje empirické šetření v souladu 

s těmito požadavky. Čtenář dostane i v předkládaném textu všechny podstatné 

informace potřebné pro posouzení a interpretaci výzkumných dat. jak meritorní 

část zkoumání, tak organizace, volba vzorku i postupy zpracování jsou dobře 

zvládnuty. 

Empirická data přinášejí z hiediska formulovaných cí!ů práce zajímavá 

zjištění, která pak otevírají prostor pro předpokládané budoucí zpracování 

moduiů přípravy a zvyšování kvaiifikace sociálních pracovníků SPOD ve 

sledované oblasti práce rodinami zdravotně postižených dětí. 

Předkládaná disertační práce jak ve své teoretické, tak empirické části 

splňuje stanovené cíle formulované v úvodu. 

Redakční práci však přece jen mělo být věnováno více pozornosti. Nejde jen 

o překlepy (není jich mnoho), ale i o hrubší chyby (např. opakování v tabulce 2, 

v poznámkách 23-25). 

Poněkud sporná je také řada příviastků "systém iiberáiní či represivní, 

socialistický, sociálně demokratický či kapitalistický" (str. 5í ). Mám otázku 

rovněž k pořadí názorů a jejich srovnání na str. 75, nakoiik rozdíiy (ne)mohou 

být vysvětleny alespoň do určité míry skladbou souborů podie typů postižení. 

i přes uvedené připomínky se domnívám, že práce splnila stanovené cíie a 

úroveň zpracování umožňuje doporučit ji k obhajobě jako práci disertační. 

V Praze dne 24. května 2008 Doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 
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