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Jaké jsou předpoklady vzdělávání v oblasti sociální práce? 
Jak jsou hodnoceny vzdělávací aktivity? 
Kde se objevují nejzávažnější problémy v dalším vzdělávání pracovníků v pomáhajících 
profesích? 

Autorka se věnovala aktuálnímu tématu dalšího vzdělávání pracovníků v pomáhajících 
profesích a usilovala celou tuto oblast projasnit a zpřehlednit. Poměrně vhodně se jí 
podařilo v teoretické části s oporou o odbornou znalost literatury charakterizovat profil a 
problémy pomáhajících profesí. Vhodně se vypořádala i s problematikou profesních 
kompetencí a profesního vzdělávání; rozkryla rozdíly a vazby mezi formálním a 
neformálním vzděláváním uvedených profesí. Do oblasti neformálního vzdělávání zařadila 
etapu profesní adaptace, mentoringu, výcviků a supervize. Nevyhnula se ani problematice 
vlivu profesních organizací na vzdělávání a etickým kodexům profese, které jsou důležitou 
součástí jejího výkonu. Ve výzkumné části realizovala předvýzkum, který ji vedl k odmítnutí 
dotazníkové metody jako v tomto případě neefektivní a inspiroval ji k užití otevřeného 
rozhovoru. Slabinou práce je, že nakonec byl volen malý vzorek, což je škoda, protože 
výsledky jsou slibné a v širším vzorku by zcela jistě bylo možné se setkat i s řadou dalších 
náhledů na zkoumanou problematiku. Celkové hodnocení: Práce je psána velmi 
kultivovaně, pečlivě, bez chyb a překlepů. Závěrečné úpravě by slušela lepší grafika 
(podivné mezery v odstavcích v některých kapitolách); závěry práce možná mohly být 
sevřenější a přesněji formulované vzhledem k obsahu práce. Práce splňuje požadavky 
kladené na diplomové práce a lze ji doporučit k obhajobě. 
 
 
 
 
 


