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   Vlastní práci tvoří 79 stran textu včetně použité literatury, elektronických zdrojů a dvanácti 

příloh. 

   Studentka Olga Konůpková se ve své diplomové práci věnuje tématu: „Osobní 

charakteristiky u studentů a pracovníků pomáhajících profesí “. Jedná se o permanentně 

aktuální téma. Zjišťování osobnostních předpokladů pro výkon, v našem případě pomáhají 

profese, by mělo být již součástí testů, které napomáhají výběru vhodného středoškolského 

oboru. Pokud se jedná o vysokoškolské studium, měly by být osobnostní charakteristiky 

studentů, pro konkrétní profese, předmětem ještě pečlivějšího testování.   

   Teoretické části, která je rozdělena do 3 kapitol (1 Profil osobnosti pomáhajícího, 2 Klíčové 

vlastnosti, 3 Pomáhající v ohrožení) se nedá prakticky nic vytknout. Autorka popisuje 

osobnost a klíčové osobnostní vlastnosti pomáhajícího. Snaží se hledat a hledá odpovědi na 

zásadní otázky. „Proč vlastně chceme pomáhat? Proč jsme zaměřili své studium a pracovní 

úsilí právě tímto směrem? Jsme vůbec schopni pomáhající profesi vykonávat? Máme na to ty 

správné osobnostní předpoklady?“ Poukazuje i na určité podvědomé motivace a komplexy, 

které mohou vést k výběru pomáhající profese. Upozorňuje na nebezpečí spojená 

s vykonáváním pomáhající profese a neopomíjí ani prevenci. 

   Praktická část je realizovaná  formou dotazníkového šetření (standardizovaný dotazník 

NEO-FFI – 60 položek). Celkový počet respondentů byl 66 (50 žen a 16 mužů). Přičemž 

největší podíl respondentů tvořili studenti Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze 10. 

K dotazníku byla zařazena ještě jedna otevřená otázka: „Co Vás přimělo ke 

studiu/vykonávání pomáhající profese?“  

   Autorka si uvědomuje limity dotazníkového šetření (většina respondentů z z jedné školy, 

omezený počet respondentů) a proto výsledky nepokládá za statisticky významné. Přesto jsou 

zjištěné výsledky hodné zamyšlení.  

   Jedinou výtku musím učinit stran umístění tabulek a grafů do příloh a to ještě bez 

patřičného označení (Tabulka č. 1, Graf č. 1 …). Přehlednosti praktické části by jistě 

prospělo, pokud by tabulky a grafy byly vloženy přímo do příslušného textu.    

   Studentka  Olga Konůpková  jednoznačně prokázala zvládnutí zvoleného tématu. Práce má 

jasný odborný rámec, je přehledně strukturovaná a dobře srozumitelná. Teoretická a praktická 

část je vyvážená.  

   Použitá literatura je velice vhodně zvolena, je v dostatečném rozsahu i patřičně aktuální. 

Aktuálnost je navíc zajištěna internetovými zdroji. 

 

   Otázka k obhajobě: Jaká konkrétní doporučení by jste měla pro studenty, kteří se na vysoké  

                                   škole chtějí věnovat oboru, který je  pomáhající profesi ?          

  

Hodnocení: velmi dobře  
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