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Hodnocení výborně velmi dobře Dobře nevyhovuje

Za cíl práce si autorka vytkla, jak sama uvádí: „zjistit kompetence potřebné pro práci 

občanského poradce a jak je oni sami hodnotí“ a dále, zda jim nabídka dalšího vzdělání

umožňuje odstranit případné slabiny pociťované v poradenské praxi.

Volba tématu je aktuální jak z obecného pohledu, tak i z pohledu studovaného oboru. Je 

záslužné, že si autorka zvolila právě téma, kterému se věnuje v praxi překvapivě méně 

pozornosti, než by si zasloužilo a místo kompetencí občanských poradců jsou spíše zjišťovány 

vzdělávací potřeby, ačkoli obě témata spolu úzce souvisí.

Za výzkumnou metodologii zvolila anonymní elektronický dotazník, který adresovala 

jednotlivým občanským poradcům. Tuto sondu autorka doplnila polostrukturovanými 

rozhovory. Z hlediska empirické části, jde skutečně o sondu, což nijak nesnižuje faktický 

výstup z provedeného šetření. Z hlediska metodologie zvolila autorka jak vhodný způsob, tak 

adekvátní vzorek, s nímž pracovala.

Vyhodnocením výstupů z provedeného šetření dochází k závěru, že: „… za více obtížné pro 

občanské poradce pokládají právní znalosti a naopak komunikace s klienty i kolegy je oblast s 

vyšší mírou jistoty a systém dalšího vzdělávání pro občanské poradce je vhodně nastaven. Na 

kompetenční oblasti, ve kterých si poradci jsou nejvíce jisti, neprobíhá tolik školení a kurzů. 

Ty jsou uskutečňovány především na kompetence, kde poradci pociťují míru jistoty nižší.“

Práce diplomantky tedy nepřináší žádná negativní zjištění a přesvědčuje nás o dobře 

nastaveném obsahu dalšího vzdělávání občanských poradců, který plně koresponduje s jejich 

potřebami. Lze tak konstatovat, že význam této práce, samozřejmě s relevantním časovým 

omezením, tkví v identifikaci dobře vykonávané praxe v oblasti sociální práce a to se u 

mnohých prací v jiných oblastech praxe ne vždy podaří.

Práce je adekvátně strukturovaná, návaznost jednotlivých kapitol je logická. K práci mám 

několik výtek: První kapitola je nezvykle krátká, pouze na necelou jednu stránku a na téže

stránce (str.8) začíná i kapitola druhá. Místy je text zbytečně členěn na subkapitoly (2.1.1, 

2.1.2 a 2.1.3), ačkoliv se jedná spíše o jednotlivé lehce graficky odlišitelné odstavce. U

některých z pojmů by si čtenář zcela neznalý problematiky zasloužil menší stručnost 

zpracování či jejich pojetí v širším kontextu, případně vlastní názor autorky. Jazyk práce je 

srozumitelný, nicméně v textu lze nalézt několik stylistických neobratností, zjevně 

způsobených dodatečnými zásahy do textu.

Závěr: Přes pozitivní hodnocení odevzdané práce se domnívám, že celková kvalita 
zpracované práce musí být hodnocena ve všech částech a z tohoto důvodu navrhuji celkové 
hodnocení předložené práce klasifikačním stupněm velmi dobře až dobře, a to na základě 
kvality obhajoby.

Otázka k obhajobě: V práci uvádíte, že poradci vystudovali: „… sociální práce či její podoby 

jako pastorační, charitativní práce či sociální pedagogika apod. Ti, kteří uvedli, že mají 

vystudovaný jiný obor, než vyžaduje zákon o sociálních službách č. 108/2006, uvedli, že si 

doplňují potřebné vzdělání.“ Uveďte, zda se v nabytých kompetencích mohou lišit nebo liší 

absolventi oboru sociální práce a absolventi oboru sociální pedagogika?
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