Posudek vedoucí práce Běly Moravcové „Analýza vzdělávacích potřeb
pracovníků NZPDM“
Autorka se zaměřila na zjištění vzdělávacích potřeb pracovníků v NZPDM na území Prahy a
Středočeského kraje.
Přes veškerou snahu autorky a opakované urgence se nepodařilo získat takové množství
odpovědí, které by umožňovalo statistické zpracování. Analýza tak zůstává na úrovni
absolutních četností, což limituje možnost další interpretace.
Místy se autorce úplně nedaří udržet stylistickou úroveň a rovněž v citacích se objevují chyby.
Naopak oceňuji pokus o srovnání zjištěných potřeb s aktuální nabídkou vzdělávání a
formulaci určitých doporučení.
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Otázky k obhajobě: Proč není podle vašeho názoru dostatečně pokryta nabídka vzdělávání v oblasti
psychohygieny?
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