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Rozsah: 31 stran  textu       

Použitá literatura: 30

Struktura práce: Text strukturně předkládá základní témata této problematiky – interpersonální
komunikaci v pomáhajícím vztahu, kdo je pracovníkem v pomáhající profesi, kdo je
uživatelem a definunování pomáhajícího vztahu. Dále jsou interpretovány překážky v komunikaci v 
pomáhajícím vztahu na straně pracovníka a na straně klienta.

Téma práce: se zabývá překážkami v komunikaci v pomáhajícím vztahu.

Rozsah práce:  Jedná se o standardně zpracovanou práci , která svým obsahem i způsobem 

zpracování     splňuje nároky  očekávané od  bakalářské práce.

Zaměření práce: snaží se o propojení prvků teoretické a empirické práce 

Metodologický přístup: výzkumné šetření si klade za cíl analyzovat překáţky v komunikaci z pohledu 
pomáhajících pracovníků. Pro realizaci výzkumu byla užita kvalitativní výzkumná technika –
polostrukturované rozhovory. Výzkumný soubor tvoří celkem 7 pomáhajících pracovníků, kteří pracují 
v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, klienty jsou jim děti ve věkovém rozmezí 3 aţ 19 
let a jejich rodiče.

Cíl práce: splněn 

Použitá literatura: pouze základní, absence odborných časopisů

Citace v textu: odpovídající

Jazyková a stylistická úroveň práce: velmi dobrá

Formální stránka práce: odpovídá danému typu práce

Autorka bakalářské práce prokázala:

a) souhrnnou orientaci v řešeném problému 2

b) adekvátní stupeň osvojení odborné terminologie a odborného jazyka 1

c) dovednost samostatně se orientovat v odborných zdrojích, korektně s nimi pracovat a zaujímat k nim 

stanovisko 3

d) dovednost realizovat  výzkumné šetření a adekvátně  interpretovat jeho výsledky     2

e) dovednost shrnout a zobecnit závěry a formulovat doporučení pro společenskou praxi 2

f) tvořivost při zpracování řešeného problému 2

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby:

1. Autor v části věnované pomáhajícím pracovníkům zcela pominul syndrom pomáhajících (viz 

W.Schmidbauer, jehož publikaci postrádám v použité literatuře). Vysvětlete uvedený syndrom, problém 

moci a bezmoci ve vztahu , nebezpečí manimulace. Zaměstnávání problémových  osob v pomáhajících 

profesích. Poruchy sebepojetí apod. 

2. Autor mohl více čerpat nejen z dosažitelné knižní, ale i časopisecké literatury (kterou postrádám),P. 
Watzlawick je například dostupný i v českém překladu a dokonce vydaný v Hradci Králové.

3. Jaký je smysl uzavíraného kontraktu (klient – poradce)?

Předložená bakalářská práce  splňuje podmínky pro připuštění k obhajobě. Práci doporučuji k obhajobě.  

Výsledné hodnocení:  

…………………………..

PhDr.Jiří Kučírek, Ph.D.
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