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1. Obsah a struktura práce 

Téma práce odpovídá odbornému profilu katedry, navíc je v souladu se základním trendem 

oboru – orientací na učení se jednotlivců ve všech jeho podobách, a to s důrazem na 

specifický sociální kontext a reflexi učení se jako aktéry. Rovněž se jedná o téma, které 

v závěrečných pracích nebývá frekventované. Problém je zpracován v přiměřeném rozsahu, 

text je strukturován logicky. 

 

2. Odborná úroveň 

Zvolený problém se podařilo dobře uchopit, omezení se na jednu vybranou profesní kategorii 

spadající do tzv. pomáhajících kategorií považuji z metodologického hlediska za šťastné, 

navíc se jedná o kategorii, jejíž vlastnosti jsou pro širší sféru pomáhajících profesí do jisté 

míry zobecnitelné.  

Z bezpochyby pozoruhodných a na informace bohatých výpovědí sociálních pracovníků 

vychází autorčiny věcné a leckdy i velmi výstižné komentáře. Domnívám se, že rovina 

interpretace zjištěného mohla být o něco rozpracovanější.  

Způsob výkladu působí věcně a promyšleně. Oceňuji i snahu jasně vymezit klíčové pojmy a 

provazovat jednotlivé kapitoly.  

Za pozornost stojí také interdisciplinární způsob práce. Výsledek pak má poněkud 

psychologizující povahu.  

 

3. Práce s literaturou 

Zacházení s prameny je korektní, zdroje autorka odkazuje pečlivě. Pokud jde o výběr 

pramenů, převažují ty tuzemské.  

 



4. Grafické zpracování 

Při grafické korektuře uniklo několik drobných nedostatků-překlepů (např. uvozovky na s. 17, 

začátek závorky na s. 38, překlep ve slově jedné, resp. jedná na s. 44, chybějící předložka na 

s. 57).  

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková stránka práce je bez zjevných nedostatků. Neobratné formulace jsou zcela ojedinělé 

(druhá věta prvního odstavce na s. 31). 

 

6. Podnět k rozpravě 

Můžeme říci, že určité napětí mezi různými druhy (formální, neformální a informální) učení 

je něco, co můžeme u pomáhajících profesí očekávat spíše automaticky, neboť žádná z podob 

učení/vzdělávání není sama s to pokrýt všechny nároky spojené s výkonem těchto profesí? 

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

Práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou. Mohla by se stát inspirativním východiskem pro 

další výzkum, lze v ní také vyčíst náznaky doporučení pro toho, kdo by chtěl přijít s podněty 

pro rozvoj odborné přípravy v probírané sféře. Zároveň se, avšak jak bylo uvedeno výše, 

domnívám, že část interpretace nasbíraných dat mohla být rozsáhlejší.  

 

Doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.  
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