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Empirická část . 

Její zpracování bylo bezesporu náročné vzhledem k širokému rozsahu vytýčených cílů a tím 

zpracování kvalitativních i kvantitativních dat. Studentka zvolila hlavní cíl ( zájem o pozici sociálního 

pracovníka), na který výborně navazují cíle dílčí. Celkový pohled na zpracovanou problematiku je 

tedy celistvý a přehledný. Diplomantka ale vychází z poměrně malého počtu respondentů, návratnost 

dotazníků je pod statistickým průměrem, což ale sama v práci vysvětluje. Reprezentativnost 

výzkumného vzorku je velice nízká, výzkum tedy nemá dostatečnou vypovídající hodnotu. Doporučuji 

propracovat výzkum s důrazem na přípravnou fázi např. v další studentské práci ( rigorózní práci). 

Formální stránka práce je dobrá,  diplomantce pouze chybí popisky grafů a tabulek , z tohoto důvodu 

není vložen seznam tabulek a grafů. Přílohy nejsou číslovány, chybí seznam příloh. 

Velmi oceňuji vlastní úvahy, které prostupují více kapitol, což jednoznačně svědčí o výborném 

přehledu v dané problematice.  

 

 

Otázky k obhajobě:  

V úvodních kapitolách uvádíte, …“ sociální pracovník je aprobovaným odborníkem ( výraz již 

obsolentní v dnešní legislativě), na podporu rozvoje osobnostních a sociálních dovedností žáka a je 

jeho průvodcem v tíživé situaci …. ,  měl by tyto znalosti předávat pracovníkům školy, fungovat jako 

vzdělavatel, podporovatel, supervizor a mediátor.  Jak jste ve výzkumné části uvedla, na některých 
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školách pracují tzv.poradenští pracovníci zaštiťující „ školní poradenské pracoviště“, jako nedílný 

celek školského poradenského systému v ČR. Tento tým na školách by měl výše uvedené kompetence 

realizovat. ( viz. standartní činnosti výchovného poradce a metodika prevence – vyhl.72/ 2005  

o poradenských službách) 

 

1. Popište tedy přesněji hranice a odlišnosti kompetencí těchto odborníků ve srovnání 

s možnou náplní práce sociálního pracovníka ve škole. 

2. Na jakých typech škol by mohl být školní sociální pracovník primárn ě zaveden a proč ?  

( Vaše úvaha)  

 

 

 

 

 

V Praze dne: 3.9.2011      Mgr. Martina Malotová  

        oponentka diplomové práce 

  

 


