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Věra Tobolová se ve své diplomové práci zabývá tématem, které se dle názvu práce 
samotné zdá poměrně těžko uchopitelné v rozsahu diplomové práce. Téma ovšem následně 
zaciluje do základní (hlavní) výzkumné otázky (ZVO). Téma předsudků je v odborném 
diskursu sociální práce zmiňováno a je stále relevantní. Je škoda, že byla práce opět 
dokončována horkou jehlou. Jako Honza to naprosto chápu s ohledem na situaci, ve které 
Věra Tobolová byla před odevzdáním práce, jako vedoucího práce mne to mrzí, neb práce 
má větší potenciál, než na jaký vypadá ve své finální odevzdané podobě. 
 
A) Formulace cílů práce 

Autorka formuluje cíl diplomové práce jako nalezení odpovědi na položenou ZVO: „Jaké 
různé vlivy mají předsudečné postoje sociálních pracovníků oddělení sociálně právní ochrany 
dětí na posouzení životní situace klientů?“ (str. 9). Dále v textu konkretizuje znění ZVO tak, 
že se zaměřuje na jeden konkrétní OSPOD na MÚ obce s rozšířenou působností. Cíl, resp. 
položená ZVO, se jeví srozumitelná, otevřená, jasná a oborově relevantní. Cíl práce je tak, 
dle mého, konkrétně položen. 
 
B) Struktura práce 

Magisterská práce je rozdělená do dvou obecných částí (teoretická a praktická) skládajících 
se z osmi kapitol, úvodu, závěru a seznamu použité literatury (množství zdrojů je 
dostatečné, obsahuje cizojazyčnou literaturu, místy není zcela správně uveden zdroj). Práce 
má rozsah 70 stran tištěného textu a shoduje se ve své tištěné i elektronické podobě 
nahrané v SIS. Struktura práce se jeví logická, jednotlivé části na sebe sice nenavazují ve 
smyslu specifikace obecnějšího ke konkrétnímu, ale definují jednotlivé pojmy ZVO – viz 
dále. 
 
C) Konceptualizace – teoretická východiska práce 

V teoretickém rámci práce (v konceptualizaci) se autorka věnuje teoretickému vymezení 
pojmů, které využila při formulování ZVO. Jednotlivé pojmy jsou více, či méně podrobně 
definovány a pro účely diplomové práci i výzkumu se zdá, že jsou definovány dostatečně. 
Největší potíž s dostatečností definování termínu je možné vnímat u kapitoly 6 (vliv). Na str. 
50 chybí odkaz k citaci (definice vlivu je uváděna v uvozovkách bez odkazu ke zdroji), navíc 
definice jako taková je z druhé poloviny s ohledem na ZVO neaplikovatelná – či aplikace 
není zřejmá z textu. 
Krom této připomínky je nutné konstatovat, že se v textu opakují informace, které jsou 
uvedeny u více podkapitol a to nadbytečně – např. informace o centrálních a periferních 
postojích je (bez obsahové změny) uvedena v kapitole 2.2 i 2.5. U některých citací chybí 
strana, ze které bylo citováno. Někdy v textu (str. 25, 48 aj.) zůstávají jen uvozovky nahoře a 
není tak zřejmé, jestli je v textu opomenutá a nepřiznaná citace, či zda uvozovky zůstaly 
z původnější varianty textu. 
Stejně tak se někdy ne zcela logicky jeví řazení některých podkapitol – např. Předsudky a 
sociální práce (3.3) je zařazena před Projevy předsudků v pomáhajících profesích (3.4.1) – 
byť je to logické třídění z hlediska projevů předsudků, mírně pak mate, proč nenásleduje 
kapitola projevy předsudků v sociální práci. 

 
D) Metodologický rámec práce 

V metodologickém zakotvení výzkumu autorka definuje využití Zakotvené teorie. Věnuje se 
také potížím s generalizovatelností zjištěných výstupů, představuje jednotku zkoumání i 
jednotku zjišťování a základně provádí operacionalizaci. Dílčí výzkumné otázky se ZVO 



 

souvisí, ovšem jejich tvorba je s ohledem na konceptualizaci místy nejasná. Stejně tak 
některé otázky do rozhovoru se zdají být nevhodné (např. Někteří sociální pracovníci si své 
klienty zařazují do skupin, děláte to taky tak?) se může zdát jako návodná, či podle povahy 
dotázání obsahující předpoklad „správné! Odpovědi.  

 
E) Výsledky práce, Závěry práce 

Výsledky práce jsou v podstatě srozumitelně prezentovány. Jakkoliv zrovna tento druh 
prezentace analýzy dat není zcela obvyklý. Místy se zdá, že se autorka textu věnuje 
především tomu, co vlastně má vliv na předsudečné postoje – čímž se odklání od původně 
formulované ZVO. Navíc někdy není zřejmé, zda se o předsudek skutečně jedná, či nikoliv – 
např. na straně 71 autorka píše: „Pokud si kategorizaci klientů sociální pracovníci 
uvědomují, snaží se s ní na jedné straně pracovat, na druhé straně ji využívají jako 
pomůcku“. Pak je ale otázka, zda se o předsudek vůbec jedná, či zda hodnocení klienta 
podle určitých znaků neslouží spíše jako pomůcka následující reflexe situace klienta a zda 
není tato představa konfrontována s dalšími informacemi o klientovi. V takovém případě by 
se pak, dle Musila, nejednalo o předsudek. Domnívám se, že právě tyto dvě potenciální 
výtky plynou z toho, jak autorka textu realizovala operacionalizace termínů využitých 
v konceptualizaci práce.  
Kapitola 8.2.2 pak navíc není odpovědí na ZVO a výrok komunikačního partnera / partnerky 
S6 se mi jako odpověď na položenou otázku, nezdá. 

 
F) Otázky k obhajobě 

Prosím autorku, aby v rámci obhajoby zodpověděla jednoduše a srozumitelně základní 
výzkumnou otázku, tak jak byla položena. 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře a to s ohledem na výsledek 
obhajoby. 
 
 
 

Jan Kaňák, Praha 28. 8. 2017 


