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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

1. Jakými metodami by mělo být realizováno vzdělávání pracovníků v sociálních 
službách v oblasti prevence vzniku a rozvoje profesních předsudků?

2. Píšete, že předsudky na straně pracovníků v soc. službách souvisejí s úrovní 
dosaženého vzdělání, mají vztah také k nějakým osobnostním faktorům?

3. Lze rozdíly v posuzování modelových situací přičíst také na vrub charakteru práce, 
který pracovníci vykonávají, nebo jde o faktor, který nemá vliv?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka  se zabývá velmi  důležitou  problematikou dotýkající  se  samotné  podstaty práce  s 
klienty  v  pomáhajících  profesích:  nastavení  vztahu  pracovníků  ke  klientům  v  kontextu 
aktuálních  otázek profesní etiky a  reformy ústavní  péče (zavádění  principů  humanizace  a 
individualizace). 

Práce má teoreticko-empirickou povahu, její těžiště leží nepochybně v části empirické, kde se 
autorce  podařilo  na  základě  rozhovoru  s  pracovníky  v  soc.  službách  nad  modelovými 
situacemi  vlastní  konstrukce  přesvědčivě  ilustrovat  problém  spojený  s  předsudečným 
myšlením některých pracovníků v sociálních službách, s názory,  které jsou v kontrastu se 
standardy dobré  péče,  interními  hodnotami  profese  i  etickým kodexem.  Zároveň  je  třeba 
ocenit, že autorka subjekty výzkumu nijak neostrakizuje a prokazuje hlubší porozumění pro 
samu  podstatu  problému  (nedostatečná  podpora,  formálnost  supervizí,  opomíjení  tématu 
předsudečného myšlení  v  dalším vzdělávání,  „nastavení”  režimu  v  zařízeních  soc.  služeb 
apod.). K velmi zajímavým závěrům šetření lze řadit skutečnost, že pedagogičtí pracovníci 
zaměstnaní v sociálních službách nejsou profesnímu předsudky tolik zasaženi, autorka tuto 
skutečnost  přisuzuje  zejména  dosaženému  vzdělání,  na  místě  však  mohou  být  také  jiná 
vysvětlení, která by bylo vhodné blíže rozvést u obhajoby.

Pozitiva práce
Kultivovaný a zároveň angažovaný odborný styl,  vhled autorky do specifičnosti  profesí v 
oblasti  poskytování  sociálních  služeb,  tvůrčí  autorský design  výzkumu,  zvládnutí  náročné 
situace výzkumníka zaměřujícího se na témata,  která mohou být pro informanty citlivá až 
ohrožující,  adekvátní  vyhodnocení  cílů  a  zodpovězení  výzkumné  otázky,  realismus 
doporučení pro praxi.

Nedostatky práce
Teoretická  část  mohla  být  založena  na  více  zdrojích,  větší  pozornost  měla  být  věnována 
profesní etice a její obecně kultivační roli v oblasti sociálních služeb, v příloze postrádám 
přepis alespoň jednoho celého rozhovoru.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: při přesvědčivé obhajobě výborně
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