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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
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1. V čem lze spatřovat společné rysy pomáhajících profesí
2. Jak lze vymezit etiku pomáhajících profesí? 
3. Jaká jsou nejzávažnější zjištění empirického šetření ve vztahu ke specifikům 

zvolených profesí?
4. Jak lze označit pracovníka NZDM? Jde pouze o streetworkera? 
5. Proč je v textu zaměřena pozornost na jednotlivé druhy služeb pro ty cílové skupiny, 

které s empirickým šetřením souvisejí jen velmi volně? 
6. Podle jakých „předem definovaných“ kritérií byli vybráni pomáhající empirického 

šetření?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce podává pohled na charakter vybraných pomáhajících profesí, které se 
objevují na poli prevence sociálních deviací a dětí a dospívajících. Zároveň se snaží 
zmapovat určitá specifika, která jim příslušejí z hlediska jejich postavení v systému prevence 
a vztahu ke klientům. 
V teoretické části je provedena zdařilá deskripce pojetí pomáhajících profesí, předpokladů a 
požadavků na jejich výkon, včetně určitých rizik. Oproti tomu stručně a z hlediska zaměření 
práce jen částečně je provedena charakteristika klientů; stejně tak etice pomáhajících 
profesionálů měla být jako zcela specifické otázce této oblasti věnována větší pozornost.
Sociálně patologické jevy u dětí a dospívajících jsou vymezeny stručně a ve vztahu k cíli 
práce účelně, stejně jako vybrané profese podílející se na jejich prevenci.
Empirické šetření je metodologicky náležitě zvládnuto, velmi pečlivě zaznamenáno (viz 
přílohy), přehledně vyhodnoceno a obezřetně interpretováno. Vzhledem ke specifické povaze 
práce je třeba ocenit také poměrně vysoký počet respondentů, které se autorce podařilo 
oslovit. Postrádám bohatší závěry na vyšší úrovni zobecnění a jasná doporučení pro praxi.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře, v případě adekvátní reakce na předložené připomínky i 
lépe.

V Berouně, dne 15.4.2011 ________________________
PhDr. Jitka Lorenzová., Ph.D.
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