
 

Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá obrazem sociálního pracovníka v českých médiích. 

Konkrétněji se zabývá tím, jak o sociálních pracovnících píše tisk, televize a rádio. Práce si 

klade dva cíle. První cíl zjišťuje co nejširší obraz sociálního pracovníka v médiích. Druhý 

cíl se snaží vyzkoumat, jak na mediálním obraze sociální pracovníci participují a jak nad 

médii v souvislosti se svou prací přemýšlí.  

Práce se skládá z teoretické a praktické části, které na sebe navazují. Teoretická 

část tvoří nosný základ pro výzkumnou druhou část práce. Začíná vymezením médií, jejich 

funkcí, typy, účinky. Dotýká se i veřejného mínění a termínu sociální realita, jenž 

představuje důležitou část k popisu mediálního obrazu a jeho pochopení. Potřebnou 

kapitolou teoretické části je i popis mediálního produktu pro uplatnění obsahové analýzy. 

Nakonec je popsán sociální pracovník a jeho mediální dovednosti.  

Praktickou část provází dvě výzkumné metody. Za pomoci obsahové analýzy se 

práce snažila zjistit co nejširší obraz o sociálních pracovnících, jenž tvoří tisk, televize a 

rozhlas. Průzkum proběhl pomocí klíčových slov v mediálním vyhledávači a k analýze 

posloužilo celkem 684 článků z 6 měsíců roku 2018. Z výzkumu vyplývá mnoho poznatků. 

V 92 % se o sociálním pracovníkovi píše v neutrální konotaci. Z výše zmíněných druhů 

médií byl nejčastější tisk. Vyfiltrovalo se na 40 různých témat sociální práce, se kterými 

byl v článcích spojován, ovšem články přímo zaměřené na sociálního pracovníka byly 

nanejvýše tři. Druhou použitou výzkumnou metodou byly polostrukturované rozhovory se 

6 sociálními pracovníky, kteří splňovali určitá kritéria. Všichni dotazovaní nemají na svých 

pracovištích zpracované žádné metodiky a dle výsledků výzkumu zcela přesně neví, jak by 

se měli správně medializovat, přestože mediální výstupy jejich práce považují za potřebné. 

Výzkum zjistil, že mají pozitivní i negativní zkušenosti s médii, jsou otevřeni kontaktu, ale 

chtějí mít vůči nim promyšlenou strategii přístupu. 

Diplomová práce ukazuje aktuální pohled na postavení sociálního pracovníka 

v českých médiích a dále navrhuje zařadit média v kontextu sociální práce do studijních 

plánů v terciárním vzdělávání. V závěru práce jsou shrnuta další doporučení, jež mohou 

být užitečné pro další výzkum nebo jako informace odborné i laické veřejnosti.  
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