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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Podle jakých kritérií byste rozlišila vhodné a nevhodné motivy pro výkon 
pomáhajících profesí?

2. Jakou roli hraje v oblasti naplňování osobních a profesních hodnot v soc. pedagogické 
práci věk a vzdělání respondentů?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Teoreticko-empirická  diplomová  práce  je  citlivou  sondou  do  problematiky  axiologické 
dimenze pomáhajících profesí. 

Teoretická část  se zaměřuje zejména na složitou problematiku profesionáního pomáhání  a 
jeho propojení s lidskou stránkou pomáhajících, dotýká se také otázek ne zcela nahlédnutých 
motivací výkonu profese a profesní etiky. 

Empirická část je věnována kvalitativní výzkumné sondě provedené u pracovníků a pracovnic 
starajících  se  v  přímé  péči  o  klienty  s  chronickým  duševním  onemocněním.  Autorka 
formuluje výstižně výzkumné otázky a cíle výzkumu, při práci s daty projevuje dostatečnou 
erudici a interpretační citlivost, vzhledem k provedenému axiálnímu a selektivnímu kódování 
dospívá k vyšším stupňům zobecnění nezbytným pro tvorbu teorie, daří se jí tedy nabídnout 
dobře zakotvený pohled na významy, které u informantů souvisejí s naplňováním osobních a 
profesních hodnot v praxi.

Klady práce
Promyšlená  koncepce,  kultivovaný styl,  náhled  propojený s  osobní  zkušeností  umožňující 
získat  hlubší  porozumění  výpovědím  informantů,  provedení  všech  tří  úrovní  kodování, 
adekvátní splnění cílů práce.

Nedostatky práce
Teoretické část by prospěla opora o širší korpus odborné literatury, včetně zahraniční.
Kapitola č. 2 Osobnostní předpoklady sociálního pedagoga pro sociálně pedagogickou práci 
je nepřiměřeně stručná.
V práci chybí na příslušném místě (s. 65) komentovaný graf selektivního kódování, který je 
sice uveden v samostatné příloze, stírá se však sdělnost textu.
Textu  by  prospěla  korektura  formátování  nadpisů  a  zcela  ojedinělých  syntaktických 
nedostatků (např. na s. 31, 2. odst.).
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