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Práce Renaty Honsů je úctyhodná jak šíří svého záběru, tak obsahem. Autorka si 

vytyčila úkol nesnadný, prozkoumat, jak sociální pracovníci, praktici, využívají ve 

svém směru prvky psychoterapeutického vzdělání, jak se jím cítí být ovlivněni a jak o 

své práci uvažují z epistemologického hlediska; zda filozofie jejich práce je či není 

ovlivněna psychoterapeutickým učením. Autorka sama se hlásí k systemice. 

V teoretické části práce autorka popisuje ty základní psychoterapeutické směry, o 

nichž předpokládala, že je by je mohli sociální pracovníci znát a některé z nich 

vstřebat formou systematického psychoterapeutického vzdělání – výcviku a teorie. 

Autorka u každého směru uvedla základní myšlenky a popsala příklad vzdělávání. 

Stejným způsobem prozkoumala metody sociální práce – jak jsou ovlivněny 

psychoterapeutickými směry. Pokusila se upozornit na konkrétní  vztahy, na to, jak 

metody sociální práce vznikaly na podloží psychoterapeutických škol (supervize, 

krizová intervence apod.). 

V praktické práci autorka použila dotazník, který měl poměrně vysokou návratnost a 

polořízený rozhovor. Výsledky svého výzkumu přehledně zpracovala.  

V práci jsem zaznamenala několik slabin. Jako vedoucí diplomové práce vím, jak se 

autorka potýkala s jazykem. Práce, která tak úzce vychází z psychoterapie, musí být 

formulačně velmi přesná, což se dlouho nedařilo. Na druhé straně, i přes tuto 

nesnáz, došla autorka do bodu, kdy je práce sdělná, zajímavá a přínosná. Přesto 

jsem našla v různých částech práce gramatické chyby a formulační nepřesnosti. 

Za další slabinu považuji nepřesné zadání dotazníku v tom bodě, že autorka zařadila 

mezi psychoterapeutické směry i krizovou intervenci.  

Polořízený rozhovor v takovémto záběru by měl zahrnovat z proporčních důvodů více 

osob z různých pracovišť. 

Toho všeho si je autorka vědoma a v práci to zmiňuje.  

Závěr, vzhledem k tomu, že jako vedoucí práce vidím celý kontext vzniku a průběhu 

psaní a tvoření, práci i přes její nesporné kvality hodnotím známkou velmi dobře až 

dobře a zároveň zdůrazňuji, že úsilí diplomandky a jejího pracovního nasazení si 

vážím. Vše ostatní ať zváží hodnotitelé u obhajoby.  

V Praze  3.9. 2012        PhDr. Daniela Vodáčková 


