
POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI JITKY JAHODOVÉ: 

"UPLATNĚNí ANDRAGOGŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNí PSYCHOSOCIÁLNíCH 

SLUŽEB" 

Předložená bakalářská práce rozpracovává velmi zajímavou problematiku 

uplatnění andragogů v oblasti psychosociálních služeb. Vybrané téma je velmi 

aktuální a přínosné. Autorka k němu přistoupila zodpovědně a se zájmem. 

Práce obsahuje 89 stran textu, včetně soupisu bibliografických citací, kde je 

uvedeno 24 literárních pramenů včetně několika publikací zahraničních. 

Práce je sestavena z osmi, logicky provázaných, kapitol, včetně závěru. 

Každá z kapitol je rozdělena do několika podkapitol a zároveň je na konci každé 

kapitoly uveden autorčin závěr k popisované problematice. 

V rámci první kapitoly autorka vymezuje jednotlivé termíny a oblasti 

psychosociální práce. Zabývá se teoretickým zázemím psychosociální péče, 

profesionalizací psychosociální práce a její praktickou realizací. Druhá kapitola se 

zabývá charakteristikou andragogické vědy a praxe a zároveň možnostmi 

spolupráce mezi odborníky v oblasti andragogiky a odborníky v oblasti 

psychosociální pomoci. Autorka v této kapitole klade důraz zejména na vymezení 

obsahu obou uvedených oborů a na popis jejich praktické realizace. Za klíčové 

považuje otázky kvalifikace odborníků z obou profesí a zároveň obsahu 

andragogických kompetencí a kompetencí pracovníků psychosociální péče. Třetí 

kapitola rekapituluje vzájemné souvislosti mezi andragogikou a poskytováním 

psychosociálních služeb na základě dílčích hledisek, jako jsou např. teoretické 

zázemí, problematika odborné přípravy a vzdělávání, institucionální zajištění a 

mnohá další. Na základě této rekapitulace pak autorka vymezuje vzájemné 

souvislosti mezi oběma obory. Čtvrtá a pátá kapitola se zabývají srovnáváním 

pohledů andragogiky a věd, jenž tvoří teoretické zázemí psychosociální péče, na 

dospělého jedince, jeho potřeby v různých životních situacích a možnosti jeho 

podpory v rámci odborné andragogické a psychosociální práce. Ve čtvrté kapitole je 

řešena problematika psychosociální zátěže v dospělosti. V páté kapitole je pak 

rozpracována problematika pomoci při jejím zvládání. Šestá a sedmá kapitola 

představují závěry, vyvozené ze získaných poznatků, o možnostech spolupráce na 



poli andragogiky a psychosociální práce. Důraz autorka klade především na 

identifikaci takových potřeb v oblasti psychosociální práce, které je možno naplnit 

využitím kvalifikace a kompetencí v oblasti andragogiky. 

Po stránce formální upozorňuji pouze na čtyři volné strany (mezi stranou 20-21), 

které se zřejmě při svazování do práce vloudily. 

Předložená bakalářská práce, podle mého názoru, splňuje požadavky kladené na 

tento typ prací. Je psána čtivě a se zájmem, po stránce obsahové ani formální k ní 

nemám zásadnějších připomínek. Vzhledem k výše uvedenému ji ráda doporučuji 

k obhajobě. 

/' 

Praha 1.2 2009 

t": (' 1'1 '- /17 cť..-1---ír·:?~ 

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. 


