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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1/ Jaká je legislativní ukotvenost profese herního specialisty v některých dalších členských 
zemích EU?

2/ V případě přípravy kurikula pro akreditaci tohoto studijního oboru, jaké předměty by
diplomantka považovala za základní a nepostradatelné pro oborově adekvátní, vyváženou a 
pedagogicky nosnou náplň studia?

3/ Jaké metodické a technické nástroje spatřujete jako ryze pedagogické v této činnosti?

4/ Empirická sonda přinesla závěry, v nichž uvádíte, že rozhovor je považován za vysoce 
cenný a pro potřeby ošetřovatelské praxe jako užitečný metodický nástroj. Jaké spatřujete 
rozdíly mezi 1/ edukačně zaměřeným rozhovorem a 2/ podpůrně provázejícím?

5/ Jaká východiska pro preventivní, krizovou a vývojově rozvojovou činnost herního 
specialisty považujete za východiska primárně pedagogická?

6/ Ze zástupců jakých oborů by se dle Vašeho názoru měl sestávat interdisciplinární 
nelékařský tým na dětských somatických odděleních nemocnic?

7/ Jaké pedagogické disciplíny považujete pro tuto profesi za nejdůležitější?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce bakalářky Michaely Rothové se zabývá tématem, které si odbornou reflexi 
zasluhuje a pro svou společenskou váhu by mělo být zpracováváno v budoucnu detailněji a 
s hlubokým metodickým respektem ze strany představitelů sociálně pedagogické profese. 
Autorčin odborný pedagogický zájem a rozvinutá empírie jsou důkazy hlubšího badatelského 
potenciálu, který práce skýtá a který je výzvou pro další pedagogické pracovníky pracující v 
systému péče o nemocné děti. Přes dosavadní legislativní neukotvenost profese v systému 
péče o nemocné, dokládá autorka její důležitost a společenský význam, posílena 
pedagogickými výsledky představitelů této profese např. ve Spojeném království. Výrazným 
kladem práce je představení metodické různorodosti pedagogických intervencí v práci 
herního specialisty, včetně podpůrných rozhovorů, herních aktivit abreagujících anxiozitu a 
strach u dětských pacientů z plánovaných výkonů, dále autorka představuje nástrojové 
využití a pedagogický přínos ambulantní péče herního specialisty, jeho sociálně pedagogické 
intervence v domácím prostředí dítěte a v neposlední řadě autorka představuje metodiku 
přímé edukace zdravých děti, s jasným preventivním cílem – připravit děti z hlediska 
psycho-sociální adaptace na případný pobyt v nemocnici. 
Autorka dále správně rozlišuje mezi 1/ sociálně pedagogickou činností s psychosociálním 
terapeutickým efektem a mezi 2/ metodami sociálně-rehabilitačními, sledujícími primárně  
návrat dítěte do běžného prostředí a do dětského kolektivu. Autorka vhodně upozorňuje na 
výtěžnost pedagogických herních technik, které pro svou práci převzala z pedagogiky např. 
dětská psychoterapie, a dále autorka vhodně uvádí pedagogicko-psychologické souvislosti 
týkající se změny sociálního prostředí a celkového emočního klimatu dítěte. Tato témata řeší 
autorka jako témata pedagogická a zamýšlí se nad kategoriemi jako jsou respekt, přijetí, 
altruismus a spolupráce. Význam autorčina pojetí komunikace s rodinou a ošetřovatelským 
týmem je nutné ocenit i z hlediska supervizního, z autorčina textu je možno vycítit 
dlouhodobou a sebereflektivní činnost neomezující se pouze na intervenci směrem k dítěti, 



ale postulující i spolupráci všech složek ošetřovatelské profese.
Empirická část práce přináší důkaz o autorčině schopnosti metodologické formulace hypotéz, 
metod a cílů výzkumu, výzkumné metody a postupy jsou vhodně zvoleny úměrně tématu a 
problematice. Rovněž je vhodně zvoleno ověření hypotéz a grafické zpracování výsledků 
šetření je čtenáři zprostředkováno na kvalitní úrovni.
Vzhledem k pedagogickému zájmu o tuto problematiku by bylo patrně na místě uvést v práci 
i příklady z praxe, v podobě ukázek přímých intervencí, záznamů z rozhovorů, popř. 
jednotlivých kazuistik, které by jasně ilustrovaly přímou aplikaci pedagogických metod a 
sociálně-terapeutických herních technik do praxe. Výchovné, poradenské a herně-
terapeutické aspekty práce herního specialisty by tak ve světle předložených ukázek z praxe 
získaly jasnější struktury a přispěly by jistě i ke společensky a odborně žádoucímu 
rekrutování odborníků z řad jednooborových pedagogů do řad herních specialistů 
intervenujících na poli ošetřovatelské a pomáhající profese. 
Práce jasně dokazuje, že obor pedagogiky je pro tuto profesi základním a nepostradatelným 
zdrojem teoretické a praktické průpravy.
Na zástupcích oboru zůstává, aby pomohli legislativní legitimizaci, jak do seznamu 
pedagogických profesí, tak do seznamu profesí uznaných státem. Společnost hlásící se 
k demokratickým hodnotám a společnost s nejvýznamnější pedagogickou tradicí by měla 
takovéto snahy podporovat s naprostou samozřejmostí. Práce autorky o tom podává zřetelný 
důkaz.

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji

Navrhovaná klasifikace: Výborně

Datum, podpis: 

V Praze, dne 30.8.2011

PhDr. Daniel Tůma, dipl.um.
-oponent-


	Metody práce
	Obsahová kritéria a přínos práce



