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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Systém vzdělávání zaměstnanců – asistentů v přímé péči 

v organizaci Portus Praha, o.s. 

Autorka práce:  Bc. Marie Šmídová, DiS.  

 

Postmoderní dobu, mimo jiné, charakterizuje masivní přesun zaměstnanců do 

oblasti poskytování služeb nejrůznějšího charakteru. S tímto přesunem se logicky pojí 

velký společenský tlak na rekvalifikace a další vzdělávání všech zaměstnanců. V oblasti 

sociálních služeb zákon definuje minimální vstupní požadavky na kvalifikace 

zaměstnance v přímé péči a současně zavádí povinné penzum vzdělávání, které musí 

každý zaměstnanec naplnit. Způsoby využití této časové alokace jsou různé. Na straně 

zaměstnavatelů, tedy poskytovatelů akreditovaných sociálních služeb, však stále častěji, 

vedle využívání externích školitelů, můžeme zaznamenat internalizaci vzdělávání. 

Vytvářením interního systému vzdělávání se v hodnocené diplomové práci zabývá i její 

autorka Bc. Marie Šmídová, DiS. 

 

Práci strukturuje obvyklým způsobem. Teoretickou část tvoří pět podkapitol. 

První se věnuje tématu řízení lidských zdrojů a základních procesů v této oblasti 

využívaných. Ve druhé kapitole diplomantka zachycuje specifika, která obnáší řízení 

lidských zdrojů u poskytovatelů sociálních služeb. Z obsahu, ale i rozsahu podkapitoly je 

zřejmé, že toto téma není ještě dostatečně teoreticky zpracované, i když je do této oblasti 

směřováno velké množství sociálních výzkumů. S ohledem na tematické zaměření 

diplomové práce se její autorka v samostatné podkapitole věnuje procesům analyzování 

pracovních míst. Následují závěrečné podkapitoly, ve kterých je představen zákon o 

sociálních službách a pracovníci, kteří podle tohoto zákona mohou u poskytovatelů 

služeb vykonávat odbornou činnost. 

 

Výzkum měl mít aplikovaný charakter. Jeho výstupy měly sloužit jako podklad 

pro vytvoření systému vzdělávání ve zkoumané organizaci, kterou byl Portus Praha, o.s. 

S výjimkou rozhovorů a ohniskových skupin použila diplomantka pro sběr dat všechny 

obvykle používané metody jak kvalitativního, tak kvantitativního výzkumu. Relevanci 

výstupů z pozorování, zachycených formou polních poznámek, zvyšuje skutečnost, že 

Bc. Marie Šmídová, DiS. působí ve zkoumané organizaci od roku 2007 na vedoucí 

pozici. Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi 20 poskytovateli sociálních služeb 

v celé ČR, vykazuje však velmi nízkou míru návratnosti (47 dotazníků) a tudíž lze jeho 

výsledky vnímat pouze orientačně. Nízkou návratnost dotazníků nevnímám příliš 

problematicky, protože cílem diplomové práce bylo především vytvořit systém 

vzdělávání ve zcela konkrétní organizaci. Zjištění autorka přiřazuje každé použité metodě 

sběru dat. Doporučení formuluje pro 4 hlavní oblasti, v jejichž rámci probíhal i u každé 

použité  metody sběr dat - charakteristika, praxe, vzdělávání a vlivy. Z formulovaných 

doporučení je možné vyčíst, jaké parametry by budoucí systém organizačního vzdělávání 

měl mít, mnohá doporučení však překračují tento tematický rámec. Výstupy 

z provedeného výzkumu slouží jako podklad pro vytvoření metodiky vzdělávání 

pracovníků v přímé péči. Tuto metodiku však diplomová práce neobsahuje. I přes tuto 

skutečnost se však domnívám, že k naplnění cíle diplomové práce z větší míry došlo. 
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Zjištění v práci obsažená totiž identifikují nedostatky stávajícího systému vzdělávání a to 

jak z pohledu manažerského, tak z pohledu zaměstnanců. V závěru diplomové práce 

oceňuji autorčinu kritičnost i odstup, který má ke stavu vzdělávání v organizaci Portus 

Praha, o.s.   

 

Diplomantce trvalo napsání diplomové práce delší dobu. Pochválit bych ji chtěl za 

výdrž a vůli práci dokončit.   

 

Otázka k obhajobě diplomové práce: 

  

a) Představte metodiku vzdělávání pracovníků v přímé péči, především pak klíčové 

změny, které tento dokument do dosavadního systému vzdělávání přináší? 

 

Prohlašuji, že diplomová práce, Systém vzdělávání zaměstnanců – asistentů 

v přímé péči v organizaci Portus Praha, o.s., splňuje nezbytné požadavky a klasifikuji ji 

stupněm velmi dobře. 

 

V Praze 5. září 2012 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


