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Diplomantka si ke zpracování své diplomové práce pro obor řízení a supervize v sociálních a 
zdravotnických organizacích vybírá   téma  podpory pracovníků pobytových zařízení, konkrétně 
zdravotnckého zařízení pro děti do tří let,   v procesu deisntitucionalizace.  Téma podpory 
personálu zařízení která budou procházet deinstitucionalizačním procesem je velice aktuální a 
velice pravděpodobně bude velkou výzvou pro řadu následujících let ne-li dekád. Zdravotnická 
zařízení pro děti do tří let pak patří , dle mé zkušenosti, k útvarům v oblasti péče o ohrožené děti 
nejvíce rezistentním ke změně.  
V teroretické části diplomantaka velice jasně shrnuje stávající základní teoretické i praktivké 
poznatky o  podmínkách a rizicích vývoje lidské bytosti do tří let. Věcně poukazuje na úskalý 
institucionálního řešení  péče o ohrožení děti  a přináší příklady alternativních řešení, včetně 
různých forem náhradní rodinné péče. Dobře podává  popis stávajícího stavu péče  o ohrožené 
děti v ČR. Stručně, avšak dotatečně informativně shrnuje aktuálně probíhající i plánované zaměny 
v procesu deinstitucionalizace péče o ohrožené děti. Pro danné téma dostatečně popisuje a 
vysvětluje roli a nástroje supervize. Pro mne srozumitelně vysvětluje proč a jaké nástroje vybrala 
pro praktickou část.
Celkově je teoretická část velice srozumitelně a obasahově velice případně koncipována . 
Poskytuje dostatek podkladů pro  následující, praktickou část práce.
Pro hlavní záměr praktické části, zmapování kultury organizace  diplomantaka  fromuluje dobré 
hlavní i dílčí  výzkumné otázky :Jaké stávající potřey a hodnoty mají zaměstnanci pracující v 
zařízení poskytující péči o ohrožené dati  do věku tří  let. Jak hodnotí zaměstnanci stávající stav 
přímé práce s dětmi  v jejich zařízení ? Je tým zaměstnanců ohrožen vyhořením? Jak jsou 
naplňovány podmínky učící organizace?  Srozumitelné a adekvátně volené jsou i hypotézy: 
Zajištění péče a bezpečí je na prvním místě. Hodnoty zaměstnanců se shodují s hodnotami 
orgaizace. Organizace nesplňuje podmínky učící organizace.
Pro získání  výpovědního  materiálu vybírá   diplomantka dle mého soudu adekvátní formu i 
nástroje:  dotazníkové šetření a řízený rozhovoru s dvěmi klíčovými- vedoucími osobami 
organizace.  Výstupy zpracovává formou SWOT analýzy.  Dobře vybírá a zařazuje jednoltivé teze 
či faktory do struktury SWOT. 
V závěrečné diskuzi  na základě zjištění pak  správně konstatuje ,že jednou z podmínek úspěšné 
transformace institucionálního zařízení v zařízení „komunitně“ orientované je jeho schopnost 
sebereflexe a prostědí učení. Plně souhlasím i s tvrzení potřeby cílené,  kontinuální a kvalifikované 
podpory. 
Citace jsou v práci uměřené a jasně zřetelné. Ja patrno co je názor diplomatky a co je citace .  
Uvedená literatura je bohatá a pokrývá dostatečně oblast jak z místních tak zahraničních zdrojů.
Dle mého úsudky práce splňuje i všechny formální náležitosti.
Závěr:Předkládaná diplomová práce Veroniky  Schönové  výborně splňuje  požadavky na 
takovouto práci kladené. Možná bych uvítal trochu více popisu a analýzy kontextu v kterém se tým/ 
instituce/ nachází. Pro širší aplikaci závěrů jak podporovat pracovníky „kojeneckých“ ústavů v 
procesu transformace by možná bylo užitečné analyzovat, proč se danná instiutuce  chová jinak, 
než ostatní. V diskuzi bych také uvítal obšírnější rozvahu o možných limitech nálezů , rozvahu o 
faktorech ovlivňujících  /zkreslujících?/ výsledky dotazníkového štření.  Uvítal bych i rozvahu o 
přednostech a limitech  jednotlivých nástrojů podpory ,tak jak jsou diplomantkou papsané jako 
výstupy SWOT. Mám na mysli  například možnosti a  limity supervize , coachingu, tréningů atd.
Hodnocení:Práci doporučuji k obhajobě . Práci hodnotím jako výbornou. Doporučuji práci 
zpracovat jako článek pro publikaci v některém z místmích relevantních odborných periodik.
V Praze dne 8.06.2010                    
                                                           MUDr. JAN PFEIFFER






