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Diplomová práce je zaměřena na zjištění stavu systému vzdělávání a na zpracování návrhu a doporučení na 

aktualizaci, případně vytvoření nových dokumentů, které souvisejí se vzděláváním pracovníků v přímé péči / 

pracovníků v sociálních službách v konkrétní organizaci. Autorce se podařilo tyto cíle převážně naplnit. 

Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické.   

V teoretické části autorka na 39 stranách kompiluje především dostupnou tradiční literaturu (Armstrong, 

Koubek, Hroník ad.), reflektuje specifika sociálních služeb v relevantních oblastech a popisuje vybrané problémy 

v oblasti vzdělávání pracovníků v sociálních službách.  

Praktická část obsahuje popis zkoumané organizace, metodologii výzkumného šetření, výstupy a doporučení pro 

oblast vzdělávání pracovníků v přímé péči. Metody jsou vzhledem k záměru podle mého názoru vhodně zvoleny. 

Autorka je jasně odůvodňuje, vymezuje a reflektuje možná rizika jejich využití v daném kontextu. V kapitole o 

zjištěních není vždy zcela jasné, jak se tato zjištění vztahují k danému tématu (týká se zejména zjištění získaných 

studiem dokumentace, např. s. 68 – 69, kde autorka popisuje systém vedení dokumentace, a zjištění získaných 

pozorováním). Nicméně většina zjištění je relevantních a umožňuje autorce získat podrobnější přehled o tématech 

souvisejících se vzděláváním.  

Za nejpřínosnější považuji doporučení pro zvýšení kvality služby. Většina z těchto doporučení je srozumitelná a 

reaguje na výše uvedená zjištění. Některá jednotlivá doporučení však nereflektují souvislosti, jsou obecná nebo 

působí poněkud prvoplánově, zčásti proto, že nejsou argumentována (např. s. 80, kde autorka doporučuje 

„nekombinovat různé druhy postižení (např. psychiatrické diagnózy) a tím umožnit pracovníkům soustředit se 

v oblasti vzdělávání na jasnou cílovou skupinu“ nebo s. 81, kde autorka doporučuje „V běžném pracovním výkonu 

doporučuji řešit aktuální problémy během každodenní praxe a to formou supervizních setkání či porad.“, přestože na 

jiném místě uvádí, že vzhledem k potřebám provozu je zajistit společné setkávání obtížné.) 

Informace uváděné v práci nejsou vždy aktuální (např. autorka opakovaně uvádí, že kritéria standardů kvality 

jsou rozlišována na zásadní a nezásadní, např. s. 4, s. 44, s. 46, s. 62 ad., přičemž zákonná norma toto dělení 

neobsahuje již od 1. 1. 2012;  nebo na s. 45 - 46, kde cituje a hodnotí některá kritéria Standardů kvality sociálních 

služeb, opět nevychází z aktuálního znění Přílohy 2 vyhlášky č. 505/2006). Autorka také někdy užívá nepřesné pojmy 

(např. „Občansky prospěšná společnost“ na s. 33). 

Pokud se týká formálních náležitostí, pak lze práci hodnotit jako přehlednou, s jasnou strukturou a čtenářsky 

poměrně přívětivou. Autorka také cituje v souladu s normou a uvádí zdroje. 

Otázky k obhajobě:  
Jaké mohou podle Vás být přínosy a rizika účasti zaměstnanců na vzdělávání mimo organizaci (tzv. otevřených kurzech)?   

 
Doporučuji práci k obhajobě.  
Navrhovaný stupeň klasifikace:  velmi dobře - (2-)  

 
- _________________________  
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