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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Co je „tradiční pojetí pacienta-klienta“? Viz: „Postupně se vytvářelo dnešní tradiční 
pojetí pacienta, klienta jako celistvé osobnosti se všemi fyziologickými, 
psychologickými, sociálními, kulturními a ekonomickými složkami.“ (s. 11). K jakým 
odborným diskursům podle autroky patří pojem „pacient“ a pojem „klient“? 

2. Co konkrétně znamená, že se prostředky pomoci humanizují? (s. 12)
3. Jaký je hlavní smysl profesních etických kodexů pomáhajících profesí?
4. Vyložte následující tvrzení: „Kompetence v sobě může obsahovat nejrůznější skladbu 

schopností, její význam je komplexnější než u schopnosti a je kontextově 
podmíněna.(Veteška, Tureckiová, 2008)” (s.16). 

5. Jaký je vztah mezi profesí a zaměstnáním? Viz: „v určité profesi můžeme zastávat 
různá zaměstnání či specializace a samozřejmě můžeme zastávat různé pracovní 
pozice” (s. 10). 

6. Lze dílčí výzkumné otázky ztotožňovat s otázkami rozhovoru? Za jakých podmínek a 
v jakých metodologických výzkumných designech?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Téma řešené v diplomové práci je potřebné, vyžaduje obeznámenost s paradigmaty 
profesionální pomoci a vědomí jisté perspektivy jejího chápání v moderní a postmoderní 
společnosti. Autorce nelze upřít snahu nalézt pro bohatě difrencovanou problematiku 
logickou osu výkladu, což se projevuje ve vhodném základním členění textu. 

Dále je zjevné, že diplomantka zužitkovala svoje profesní zkušenosti v oblasti sociální práce. 
Cíl, který si stanovila (představit teoretické ukotvení vybraného tématu „Vzdělávání 
pracovníků v pomáhajících profesích“ v odborné literatuře a realizovat výzkumné šetření, 
které by umožnilo nahlédnout na dané téma v praxi, s. 9), splnila. 

Po stránce obsahového přínosu nejvíce oceňuji partii věnovanou problematice neformálního 
vzdělávání pomáhajících profesionálů, kde autorka osvědčila porozumění aktuálním trendům 
v pohledu na učící se organizaci (z metod vzdělávání zde však chybí přiměřená pozornost 
věnovaná koučování jako nástroji rozvoje profesní kompetence). Ke kladům práce řadím také 
samostatně zpracovaná schémata interagujících činitelů sledovaných kategorií.

K teoretické části diplomové práce

Povaha textu je ve značné míře popisně - kompilační, postrádám explicitně vyjádřenou 
reflexi autorky, kritický přístup a diskusi nad některými problémy. To má následující 
důsledky:

Místy se autorka neubránila zjednodušování mnohem složitější problematiky: „Mravnost tak 
souvisí s charakterem. Ten představuje podstatný a trvalý rys či rámec osobnosti člověka 
projevující se v jeho jednání tak, že je v souladu s přijatými pravidly a hodnotovým 
systémem daným příslušnou morálkou” (s. 23). Takový výklad pojetí mravnosti zužuje.

V některých pasážích textu, zejméma teoretičtějsí povahy, nejde o výklad, ale o  „aglutinaci 
témat“, aniž by byla vyjasněna jejich vzájemná vazba, viz např. následující úryvek: „Dle 
(Matouška, 2008) vznikají pomáhající profese v souvislosti se slábnoucí úlohou rodiny a 
jiných tradičních systémů sociální podpory, jejich cílem je institucionalizované poskytování 



této podpory. Emoční zátěž vycházející z pomáhajícího vztahu se ještě zvyšuje při práci s 
klienty, jejichž odezva je minimální nebo nesrozumitelná (lidé s autismem, s mentálním 
postižením, s duševní nemocí) nebo je jejich chování z hlediska obecné morálky nepřijatelné 
(pachatelé trestních činů). Velmi náročná je i práce s klienty, kteří jsou v zařízení 
nedobrovolně, s těžce nemocnými, případně s umírajícími nebo agresivními klienty. 
(Matoušek, 2008) K tomu je potřeba dodat, že v pomáhajících profesích stále převládají ženy. 
„Dívky upřednostňují orientaci na kontakt s druhými, jsou spontánnější vůči svému okolí a 
schopnější přijímat druhou osobu, vycházet vstříc jejím potřebám a vciťovat se.“ 
(Štěpánková, 2002, s. 164) 

Definice informálního vzdělávání je zřejmě postižena výpadkem části textu (s. 47).

K výzkumné části

Sonda je adekvátní, pokud měla pouze ilustrovat téma. Popis systému vzdělávání pracovníků 
v sociáních službách je vhodný jako vstupní mapa terénu, je však škoda, že se na něj autorka 
více v rozhovorech neptá. 

Zvažuji zdůvodnitelnost otázek „Řešíte v praxi etické problémy? Řídíte se etickým kodexem? 
Jste v profesní asociaci? Proč? ” ve vztahu k hlavní výzk. otázce „Jaká je osobní zkušenost 
pracovníků pomáhajících profesí se vzděláváním“ (s. 50). Postrádám kódy, které by mi 
umožnily nahlédnout adekvátnost závěrů výzkumu.

Shrnutí výsledků výzkumu: Autorka místy argumentuje nepodloženě, předkládá spíše 
interpretaci a připisuje dotázaným intence, které z jejich odpovědí přímo nevyplývají: 
„Vybraní respondenti se zřejmě (zdůraznila oponentka) nenacházejí v místě vlivu profesních 
asociací. Nechtějí být jejich členy, nesledují jejich činnost a nemají zájem se podílet na 
výzkumné činnosti” (s. 67). 

V Závěru autorka píše: „Z výzkumné sondy vyplývá, že pokud je rozvíjející se osobnost 
pomáhajícího pracovníka respektována, může být vzdělávání jedním z faktorů, který pozitivně 
ovlivňuje jeho pracovní výkon - pomáhání a jeho vztah ke klientovi“. (s. 74) Může tento 
výrok konkretizovat?

Jazyková stránka
Diplomová práce trpí syntaktickými nešvary, např. důsledkový poměr vět hlavních bez (bez 
čárky před „a proto“, s. 8, s. 14), v textu chybí čárky před přístavkem vysvětlujícím, ne vždy 
jsou odděleny vložené vedlejší věty. Místy se objeví i pravopisné nedostatky: „Obhajuje 
svěřencovi zájmy“ (s.38) a další jazykové jevy: „trestní čin“ namísto trestný. 
Zvláštním způsobem jsou místy vedeny odkazy na literaturu: „Veteška, Tureckiová (2008) 
uvádí“ (chybí odkaz na stranu, mělo být „uvádějí“), „(Čechová, Mellanová, Kučerová, 2004) 
uvádí...” (s.21)

Doporučení k obhajobě: doporučuji
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