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Zvolené téma práce je aktuální a dobře odpovídá odborné profilaci i dosavadní praxi 

autora. Autor se zaměřil na oblast transformace rezidenčních služeb ústavního typu pro lidí se 

zdravotním  postižením, v níž se úspěšně pohybuje několik let jako manažer, lektor i 

supervizor. Uvedená tématika je u nás zatím málo reflektována z odborného nadhledu, spíše 

jde o živou a často bohužel i živelnou praxi, která má nicméně značný dopad do života tisíců 

zdravotně postižených lidí i  pracovníků, kteří jim poskytují péči resp. podporu. 

Právě pracovníci se ocitli v centru pozornosti autora. Položil si otázku „co mají 

v procesu transformace dělat organizace se svými zaměstnanci, aby se tento proces podařil“. 

Svou otázku rozložil do 13 dílčích výzkumných okruhů  a zkoumal je v nestandardizovaných 

rozhovorech se 16  pečlivě vybranými respondenty z managementu transformujících se 

zařízení. Myšlenky z těchto rozhovorů použil jako ilustraci návrhů pro práci s personálem, 

které jsou vcelku dobře známé z literatury i z praxe řízení změny – ty shrnul v kapitole III na 

str.15 – 19 a znovu pak ve svých již konkretizovanějších doporučeních v kap.VI (s.69) . 

V posledně uvedené kapitole již aplikoval obecné principy práce s personálem v procesu 

řízení změny na realitu v oblasti služeb pro zdravotně postižené.

V práci je třeba ocenit zejména přínos vlastních zkušeností autora, které se mu 

podařilo  systematicky uspořádat. Tak již v první kapitole (chybně označené jako druhá, když 

byl číslován i úvod) „Co je transformace – vymezení pojmu a souvislosti“ autor nabízí vlastní 

definici transformace a následně i vlastní utřídění charakteristik transformačních změn 

v organizaci. V podkapitolách „Změna paradigmatu ve vztahu k uživatelům služby“ ( s. 12) a 

dále do s.14 vytvořil pro potřeby vyjasnění tématu velmi užitečný a praktický návrh třídění 

parametrů, charakterizující stav před a po transformaci. Na str. 45 a 46 nabídl vlastní třídění 

transformovaných zařízení v ČR podle znaků, k nimž dospěl na základě svého pozorování  a 

seznámení s různými formami a stádii transformace, které v práci dále popisuje. Za užitečný 

považuji i stručný popis zařízení, která zařadil do výzkumu, a který čtenáře uvádí do současné 

problematiky stavu transformace v ČR. Vnesl tak do této u nás málo odborně reflektované 



problematiky užitečný přehled  a současně  též relevantní know how z oblasti řízení. Svým 

výzkumem podtrhl myšlenky, které jsou i v této oblasti relevantní a mohou přispět 

manažerům i pracovníkům v oblasti transformace rezidenčních zařízení k pochopení výhod 

obvyklých, i když zde dosud málo využívaných, manažerských postupů (např. plánování).

Práce tak bude mít nepochybně významný dopad do praxe, a to pravděpodobně nejen ve 

vlastní lektorské aktivitě autora. Uvedené pasáže bych považovala za užitečné zpracovat do 

odborného článku a uveřejnit je.

Práce se zdroji je převážně adekvátní, místy však autor spoléhá na své znalosti a 

neodkazuje (např. str.21). V textu se místy setkáme s drobnými chybami, překlepy, 

opakovanými slovy tato, tyto, nastavit apod., nicméně tyto chyby nepovažuji za závažné.

Výzkumná metoda a vzorek je popsána dostatečně, chybí však jakékoli detaily k záznamu a

zpracování dat. Postrádám též sebereflexi výzkumníka a vyjádření k etickým aspektům 

výzkumu. Není  zřejmé, zda autor získal souhlas zařízení ke zveřejnění detailů o stavu jejich 

transformace.

Práci doporučuji k obhajobě a podle výsledku obhajoby ji hodnotím jako výbornou 

nebo velmi dobrou. Otázky k obhajobě:

1. Jak jste postupoval při analýze rozhovorů a jak jste zacházel se svou rolí 

lektora, supervizora a výzkumníka? Jaký dopad na získané informace zde lze 

očekávat?

2. Co považujete za nejcennější výsledek svého zkoumání a proč?

V Praze, dne 21.9.2009                                            PhDr.Zuzana Havrdová, CSc.




