
Abstrakt (česky) 

Diplomová práce se zabývá pohledem na sociální práci v nemocnicích očima 

pomáhajících profesí na území hlavního města Prahy. Práce je konkrétněji zaměřena na 

zdravotně sociální práci, která je považována za subdisciplínu sociální práce. Cílem práce je 

zjistit názor pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují v nemocnicích, na sociální práci a 

práci zdravotně sociálních pracovníků jako takovou. 

Celá práce je rozdělena na dvě části – část teoretickou a část praktickou. Teoretická 

část seznamuje čtenáře s profesí sociální práce, její etikou a hodnotami. Představuje 

sociálního pracovníka, jeho odbornou způsobilost a náplň práce. Dále se věnuje kvalitě 

sociální práce a krátce představuje Standardy kvality sociálních služeb a nabízí náhled do 

historických kontextů sociální práce. Druhá kapitola pojednává o sociální práci ve 

zdravotnictví, jejím legislativním rámci, o zdravotně sociálním pracovníkovi – jeho odborné 

způsobilosti, náplni práce a kompetencích. V závěru nabízí inspiraci ze zahraničí, resp. z USA 

a Finska. Třetí kapitola se věnuje pomáhajícím profesím, její definici, rozdělení, 

charakteristiky a náplně práce jednotlivých povolání. V následující čtvrté kapitole se dočteme 

o multidisciplinárním týmu, jeho podmínkách spolupráce, o úkolech a cílech jednotlivých 

profesí v týmu, o silných a slabých stránkách práce v týmu a také se představí role zdravotně 

sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. Poslední kapitola teoretické části 

seznamuje čtenáře s prestiží profese sociální práce. 

Druhá, praktická část, se věnuje výzkumnému šetření. Hlavním cílem výzkumu bylo 

zjistit, jak pomáhající profese v nemocnicích vnímají sociální práci a jaký názor mají na tuto 

profesi. Výzkum přináší možné nedostatky ve výkonu této práce v nemocnicích a nástin 

možných řešení. Sběr dat probíhal pomocí dotazníkového šetření v tištěné a elektronické 

formě. Respondenty se stali pracovníci nemocnice na území hlavního města Prahy, kteří 

vykonávají pomáhající profesi. K výzkumnému šetření pro mou diplomovou práci jsem 

zvolila kvantitativní metodu.  

Diplomová práce v závěru přináší možné nedostatky ve výkonu této práce 

v nemocnicích, nástin možných řešení a také srovnání výsledků s jinými výzkumy zaměřené 

na názor veřejnosti - nezainteresovaných jedinců. 

 


