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Předložená diplomová práce se zabývá tématem, které se v posledních letech stává aktuálním 

i v oblasti výzkumné, a tím je vnímání profesní identity sociálními pracovníky.  Profese 

sociální práce je relativně nová, přinesla zvýšené nároky na kvalifikaci sociálních pracovníků 

a zároveň se významně rozrostla síť pozic na pracovním trhu, které mohou být obsazeny 

pouze oborovými profesionály. Některé dílčí poznatky z praxe však ukazují, že obor sociální 

práce si buduje vlastní profesní identitu spíše pomalu, jeho vymezení v rámci již existujících 

profesí není zcela jasné a ani sociální pracovníci neumí vyjádřit, v čem profesionalita a 

identita jejich oboru spočívá.     

Autorka si téma zvolila na základě svého zájmu podníceného též vlastní zkušeností z nástupu 

do zaměstnání.   

 

Cílem práce bylo porovnání vnímání profesní identity sociálními pracovníky ve dvou 

věkových kategoriích. Hlavní otázkou bylo, zdali mezi nimi existují rozdíly a jaké, popř. jaké 

lze nalézt shody.  

 

Autorka práci rozdělila do 2 základních bloků- teoretického a výzkumného. V úvodu práce 

objasňuje cíle práce, vymezuje kategorie spojené se zvoleným tématem, a to i s odkazy na již 

provedené výzkumy. Ve výzkumné části autorka diplomové práce předkládá postupy a 

výstupy standardně provedeného kvalitativního výzkumu na Liberecku. Kapitola má vysokou 

úroveň, jsou dobře popsány jednotlivé výzkumné fáze, výzkumná zjištění a jejich shrnutí. 

Evidence závěrů z výzkumu je doložena na základě průběžně prezentované rámcové analýzy.  

Práci uzavírá závěrečný seznam použité literatury, seznam tabulek a příloh (1). Autorka ve 

zvláštním svazku poskytla přepisy rozhovorů s jednotlivými respondenty.  

 

Práce má celkově velice dobrou úroveň odpovídající nárokům na magisterský stupeň. Je 

logicky členěna, vymezení a vysvětlení pojmů v teoretické části je provedeno pečlivě a 

důkladně. Autorka prokázala schopnost přemýšlet o tématu v kontextu moderní sociální 

práce. Jako oporu si stanovila vhodnou literaturu včetně zahraničních zdrojů. Jazyková úroveň 

práce je kultivovaná, čtivá, odkazy a citace jsou dle normy.  

 

Na práci oceňuji její neotřelost a důkladnost, zakotvenost v autentickém prostředí a schopnost 

uvažovat o sociální práci nad rámec poskytování obvyklých sociálních služeb.    

 

K práci neuplatňuji žádné podstatné výhrady a doporučuji  ji k obhajobě.  

 

Navrhuji stupeň A – výtečně.   

 

Otázka k obhajobě:  

1. Co by podle Vás mohlo posílit identitu profese sociální práce? Uvažujte o faktorech 

systémových, skupinových i individuálních.   
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