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Průběh obhajoby: Po představení doktorandky a komise, předsedající požádal
školitelku doc. PhDr. Lorenzovou, Ph.D. aby zhodnotila studium
Mgr. V. Novotné. Po proslovu doc. Lorenzové, která vyzvedla
vysokou aktivitu studující, byla V. Novotná vyzvána, aby komisi
seznámila s obsahem své disertační práce a výzkumy, které provedla
při jejím řešení. Po podrobnějším výkladu V. Novotné byl požádán
doc. Julius Sekera, aby komisi seznámil s posudkem, který na
disertační práci zpracoval. Doc. J. Sekera důkladně rozebral jak
teoretickou, tak výzkumnou část disertační práce; položil
doktorandce několik otázek týkající se možnosti toho, co lze zlepšit
ve vzdělávání výchovných pracovníků působících v dětských
domovech a co by bylo možné zlepšit v lidském potenciálu obyvatel
dětských domovů. Práci hodnotil velmi pozitivně. V. Novotná
upozornila na zákon o pedagogických pracovnících; rozebrala
problematiku studia vychovatelů v dětských domovech a propojení
studia a pedagogické praxe. Vychovatelé by měli absolvovat část
praxe v dětských domovech, aby znali tuto problematiku. Problém je
i otázka standardů studia, které nejsou zdaleka jednotné v různých
typech studia. Jako mimopražská (z Ústí nad Labem) upozornila na
problematiku příhraničních oblastí a možností praxe v příhraničních
regionech. V. Novotná byla vyzvána, aby odpověděla na otázky
oponentky Dr. Gulové, Ph.D. PhD. V. Novotná se vyjádřila k
problematice odchodů chovanců z dětského domova a supervize této
přechodové aktivity, kde je značně otevřený prostor. Problémová je
spolupráce různých institucí zasahujících do této oblasti. Otázka
kvalitativního výzkumu byla zvolena, protože kvantitativní výzkum
mnohé neukázal (zvláště se jednalo o pracovní předpoklady).
Vyložila proč byl zvolen kvalitativní výzkum a proč kvantitativní.
Doc. Valenta: jaká je klíčová otázka výzkumu? Jaké mají mít mladí
lidé předpoklady k uplatnění na trhu práce. Doc. Valenta: otázka
hypotéz a otázky výzkumu. Novotná: od hlavbní otázky o
možnostech pracovního uplatnění osob vychovaných v dětských
domovech přešla k následovné provlematice stanovení souboru
hypotéz. Doc. Sekera: přečetl jsem celý text důkladně a mohu
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potvrdit tvrzení V. Novotné; tak tomu v práci je. Doc. Valenta: lze
mít výhrady k anglickému soft, které se u dovedností překládá jako
"měkké", ale mělo by být spíše "jemné". Doc. PhDr. Kasíková, CSc.:
jak je to se schopností flexibility a dalšími kompetencemi? Novotná:
Tak je to nastaveno ve výzkumu a v dotazníku. Prof. PhDr.
Vladimíra Spilková, Ph.D.: to. co bylo řečeno, neplatí jen pro
vychovatelství, ale i pro učitelství; obecně u pomáhajících profesí
není systematicky podporován profesní růst. Je tu otázka komponent
osobnostního rozvoje; v dětských domovech by měl být nějaký
systém supervize. Co byste doporučila za významné v oblasti rozvoje
osobnosti, v oblasti socializace... co by mělo být prioritou ve
vzdělávání pedagogických pracovníků; a za druhé: co by mělo
změnit? Rozhodně by bylo vhodné posílit prvek sebezkušenosti, aby
jí vychovatelé prošli před vstupem do praxe. Prof. Spilková
poděkovala za práci a úvodní přednášku. Novotná: je tu otázka
kompetencí u různých povolání. Prof. Slavík děkuje za úvodní slovo;
přišla studující do styku s respondenty (v době covidu)? Co byste
chtěla zkoumat v této oblasti při pokračování tohoto výzkumu poté,
co mnohé prostudovala a přečetla? Kam by se zaměřil další výzkum?
Novotná: v současné době nebylo možné realizovat styk s
respondenty osobně; bylo by třeba více otevřít otázky spolupráce,
kontakt se zaměstnavateli, zkoumat jak by mělo probíhat uplatnění v
praxi. Doc. Valenta: otázka osobnostního rozvoje se ukazuje jako
dosti marná; žábou na prameni brzdící rozvoj tohoto předmětu jsou
samotné vysoké školy, což jej velice mrzí. Novotná: ocenila možnost
spolupracovat s katedrou (pedagogiky FF UK), která pěstuje
osobnostní a sociální rozvoj. Doc. Sekera: upozornil na kursy
probíhající v sociální pedagogice u něj na fakultě a na skladbu
předmětů; vyzvedl otázky osobnostní přípravy. Novotná: u nás
probíhá rovněž podobná výuka. Koťa: u nás je vedle praktičtěji
zaměřených kusrsů přednášen i teoretický filosoficko-vědecký
základ. Doc. Valenta + Doc. Sekera: diskutovali o analýze předmětů
soc. pedagogiky. Doc. Lorenzová: upozornila na úzké propojení a
zdařilé vazby mezi teorií a praktickým výzkumem od počátku do
konce textu předložené disertační práce. Co by autorka udělala dnes
jinak? Novotná: usilovala by o to, aby si znovu důkladně připravila
kvalitativní výzkum. Poté byla studující vyzvána, aby se na 5 minut
odpojila a komise aklamací hlasovala. (stručný zápis: doc. J. Koťa)
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