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POSUDEK NA DISERTAČNÍ PRÁCI PHDR. PAVLY KODYMOVÉ 

PORADENSKÉ KOMPETENCE ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ. 

SE ZAMĚŘENÍM NA PROBLEMATIKU RODIN DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. 

Předložená práce je nesporně významná z hlediska 

obsahového zaměření. Lidé se zdravotním postižením představují 

významnou minoritu nejen v rámci České republiky, ale i celé 

Evropské unii. Předností dané studie však není jen aktuálnost 

zvoleného tématu. Jejím kladem je i propojení teoretické 

analýzy zvolené problematiky sociální práce s praktickými 

aspekty poradenství a navazující oblastí kompetencí. 

Autorka vychází z pojetí zdravotního postižení podloženého 

definicemi Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace 

spojených národů, Evropské unie a i definicemi platnými 

v české republice. 

Navazující část studie je věnována teoretickým aspektům 

základních funkcí rodiny, především v oblasti socializace, 

vzdělávání a její reprodukční úloze. Prezentovaný obecný rámec 

je východiskem pro konkrétní analýzu otázek fungování a 

podpory rodin dítěte se zdravotním postižením. 

V této souvislosti oceňuji i autorčiny názory na možná 

rizika v procesu poradenství, včetně možností zneužití moci 

sociálním pracovníkem, jeho manipulací s klientem apod. 
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Předností této práce však není jen propojení teoretické a 

praktické stránky prezentované problematiky v rovině analýzy 

dostupných dokumentů a studijních materiálů. Dané téma nebylo 

dosud zpracováno v rovině empirického výzkumu, který by mohl 

být podkladem pro zpracování návrhu na vzdělávací program 

zaměřený na znalosti, schopnosti a dovednosti sociálního 

pracovníka v oblasti práce s rodinou dítěte se zdravotním 

postižením. V tomto směru udělala autorka podstatný krok její 

analýza 1. a 2. stupně třídění přinesla velmi zajímavé 

poznatky. Pro zpracování vzdělávacího programu a jeho modulů 

výrazně přispěly i závěry použité analýzy hlavních komponent. 

Před závěrečným hodnocením práce považuji za nutné uvést, 

že pro PhDr. Pavlu Kodymovou není dané téma pouze prostředek 

pro účely získání vědeckého titulu. Považuje ho za dlouhodobou 

orientaci své pedagogicko výzkumné činnosti. 

Na základě uvedeného hodnocení doporučuji práci k obhajobě 

a k uveřejnění některých částí v odborném tisku. 

Doc. Ing. Dalibor Holda, CSc. 


	doc20121015163447_001
	doc20121015163447_002

