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Autorka zpracovává téma, které je prozatím u nás stále ještě spíše nové, a poskytuje zajímavý
vhled do dané problematiky. Jedním z cílů této práce je na základě textů více autorů a na
základě vlastních zkušeností popsat a osvětlit koncept empowermentu ve vztahu k lidem s
epilepsií.
Cílů je v práci uváděno více – tento cíl je uveden v anotaci, v úvodu se blíže specifikuje (Cílem
mé práce je představit některé z přístupů a způsobů řešení problémů v životě člověka s epilepsií,
a to takových, které jej uschopňují a aktivizují .. str.7-8) Cíle se navzájem doplňují, spíše
zpřesňují. Není to ovšem vada, svědčí to spíše o nadšení autorky pro téma.
V tuzemské literatuře se o pojetí empowermentu hovoří pouze v okrajové rovině, z tohoto
důvodu je první část práce věnována obecnému vymezení tohoto pojmu a specifikaci této
problematiky.
Koncept empowermentu doplňuje autorka o další z přístupů, které se zaměřují na
podporu člověka v jeho aktivizaci, posílení, zmocnění a uschopnění. Jedná se celkem logicky o
to, že jestliže empowerment je cíl, musí se k jeho dosažení využít nějaké aktivizační postupy.
Autorka odkazuje např. na Steve de Shazera , ale to byl spíše rodinný terapeut (spolu se svou
partnerkou), zajímavější by mohl být např. přístup tzv. Realitní terapie.
Popisuje jakou roli a úlohu mají či by měli mít sociální pracovníci v přístupech sociální práce,
které představuji a také směřuje (poněkud na úkor srozumitelnosti zhutnělého textu) k
obecnějším úvahám o společnosti. Nahlíží také, zcela případně, na pojetí moci, věnuje se
rozdílům mezi tím, jak je člověk s postižením společností vnímán a tím, jak by měl být vnímán
a jakou identitu by měl mít. Snaží se pojmout popisovanou oblast v co nejúplnějším kontextu.
Práce je na velmi dobré teoretické úrovní, jsou v ní kvalitně zpracovány i některé konkrétní
praktické poznatky, vyplývající z autorčiny profesionální zkušenosti.
Studentka nastudovala dostatečné odborné publikační zázemí a prokázala schopnost tvorby
uceleného odborného textu, včetně schopnosti tvorby vlastních odborných závěrů.
Empiricko – kompilační teoretická část je doplněna ilustrací výzkumu publikovaném roce 2002
v časopise Social Work. Proč si autorka vybrala právě tento výzkum? Lze jeho výsledky

zobecňovat na naše podmínky? Kladu tyto otázky spíše jako podnět pro diskusi, kterou ovšem
trochu postrádám i v závěru této práce
Práci doporučuji
Zdůvodnění, závěr:
První z významný kladů této práce je, že se jedná o vhodně zvolená téma ve vztahu k odboru
studia. Dalším kladem je dobře zpracovaná teoretická část práce s kvalitním výběrem literatury.
Nicméně chce se mi dodat.
Autorka si v práci klade velmi inspirativní cíl, jehož naplnění však dosáhla bohužel jen částečně.
To si dovoluji tvrdit z této perspektivy:
Chápání konceptu zplnomocnění. Autorka na mnohých místech uvádí, že koncept
(empowerment) zplnomocnění v ČR není příliš aplikován (i o tom by se dalo pochybovat) či jej

považuje za speciální metodu práce s klientem. Osobně se domnívám, že téma moci je
univerzálně přítomno v každé interakci sociálního pracovníka a klienta a je buď zvědomněno či
nikoli oběma stranami. Sociální pracovník buď svým přístupem podporuji klientovu
odpovědnost za svůj život, nebo jej zpasivňuje či dokonce znehodnocuje. Koncept
zplnomocnění je tedy spíše teoretický konstrukt reflektování práce s mocí v interakci sociální
pracovník a klient, než metoda práce per se.
Práce by nicméně mohla být inspirativní pro pomáhající profese s uvedenou cílovou skupinou a
také pro vzdělavatele v oboru pro rozšíření kurzů se zaměřením na empowerment klientů
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
Je možno pokusit se vysvětlit koncepty moc a empowerment ve vztahu k participativním
přístupům v sociální práci.
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