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Sociální práce očima pomáhajících profesí 

Cílem práce bylo popsat z perspektivy profesionálů pracujících ve zdravotnictví jejich 

vnímání role sociálně zdravotního pracovníka, a to ve vybraných pražských nemocnicích. (V 

tomto směru mohl být titul práce přesnější.) 

V teoretické části práce se autorka zabývá pomáhajícími profesemi, profesí sociálního 

pracovníka obecně a profesí sociálního pracovníka ve zdravotnictví. Nastiňuje také 

problematiku multidisciplinární spolupráce. Na závěr se věnuje prestiži sociální práce. 

Využívá přitom domácí i zahraniční literaturu.  

Výsledky svých literárních excerpt komentuje autorka jen někde. Vhodné by to bylo už 

při vymezování klíčových pojmů. Za pokus by také stálo např. vysvětlit velmi rozdílné 

výsledky anket zaměřených na prestiž sociálních pracovníků v různých zemích. Zejména 

v USA, kde je situace v současnosti jiná než v mnoha evropských zemích, by přitom měla být 

zohledněna i dynamika změn v posledních dekádách. Změny v prestiži sociálních pracovníků 

souvisí pravděpodobně se změnami v sociální a zdravotnické politice, pravděpodobně i se 

změnami ve způsobu práce sociálních pracovníků a pravidel, která je určují. Těmito kontexty 

se však autorka nezabývala.      

Autorka pak pomocí dotazníkového šetření - s velkým záběrem přes zaměstnance velkých 

pražských nemocnic a s velmi slušnou návratností (n = 344) - zkoumala platnost čtyř 

výzkumných předpokladů rozvíjejících dvě hlavní výzkumné otázky.  

Výsledky autorka prezentuje formou grafů a tabulek v procentech, přičemž hlavním 

způsobem třídění je porovnávání výsledků tři druhů profesí:  

- lékařských profesí,  

- zdravotních sester a  

- ostatních profesí působících ve zdravotnictví. 

Jedna z otázek v šetření se týkala i vysokoškolského vzdělání sociálních pracovníků. 

V diskusi k výsledkům autorka uvádí, že sociální pracovník musí mít ze zákona 

vysokoškolské vzdělání. Sama však ve druhé kapitole cituje normy umožňující vzdělání 

sociálního pracovníka na VOŠ. Přesnějším termínem by tedy bylo „terciární vzdělávání“, 

které zahrnuje VŠ i VOŠ. Není navíc jisté, jak termínu vysokoškolské vzdělání rozuměli 

respondenti v dotazníkovém šetření.     



Výsledky jsou interpretovány přiměřeně. Za úvahu by stálo, jak by podobné šetření mohlo 

dopadnout mimo Prahu. 

Práce je rozsahem šetření výjimečná, její výsledky nepochybně představují přínos do 

diskursu o profesi. Je dobře, že autorka ve své práci přímo navazuje na výzkumnou práci 

vedoucí své práce týkající se vnímání prestiže sociálních pracovníků veřejností.   

Po formální stránce je práce (včetně citací) v pořádku.    

      Stručnou verzi práce doporučuji k publikaci v časopise Fórum sociální práce.   
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