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Autorka předložené diplomové práce se zabývá obrazem sociálního pracovníka 

v českých médiích. Zaměřuje se na to, jak o sociálních pracovnících referuje tisk, 

televize a rozhlas. Otázka prezentace sociálních pracovníků v médiích je často 

zmiňována, nikoli však prozkoumána. Zaměření pozornosti na toto téma považuji za 

velmi cenný krok. 

Práce si vytýčila dva cíle. Tím prvním je zachycení co nejširšího obrazu sociálního 

pracovníka v médiích. Druhým cílem je zjištění, jak na mediálním obraze sami sociální 

pracovníci participují a jak nad spoluprací s médii přemýšlejí.  

Práce se skládá z teoretické a praktické části, které jsou vzájemně provázány. 

Teoretická část vymezuje relevantní pojmy. Zabývá se médii, jejich funkcí, typy a 

jejich působením. Dotýká se i veřejného mínění a termínu sociální realita, který 

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



kapitolou je popis mediálního produktu pro uplatnění obsahové analýzy. Nakonec je 

popsán sociální pracovník a jeho mediální dovednosti.  

Praktickou část je tvořena dvěma výzkumnými metodami. Jednak je to obsahová 

analýza, jejímž prostřednictvím se autorka snažila zachytit co nejširší obraz sociálních 

pracovníků, jak ho vykresluje tisk, televize a rozhlas. Průzkum byl uskutečněn pomocí 

klíčových slov v mediálním vyhledávači, k analýze bylo využito celkem 684 článků za 6 

měsíců roku 2018. 

Druhou výzkumnou metodou, kterou autorka využila, byly polostrukturované 

rozhovory se 6 sociálními pracovníky, kteří splňovali určitá kritéria. Žádný 

z respondentů neměl na svém pracovišti zpracovanou metodiku pro kontakt s médii, 

ale jak se ukázalo, nikdo z nich přesně neví, jak se správně medializovat, přestože 

mediální výstupy své práce považují všichni respondenti za potřebné. Výzkum zjistil, 

že oslovení sociální pracovníci mají pozitivní i negativní zkušenosti s médii, jsou 

otevřeni kontaktu s nimi, ale rádi by měli vůči médiím promyšlenou strategii přístupu. 

Autorka dospěla k závěru, že sociální pracovník není v médiích zobrazován negativně, 

ale naopak neutrálně, a to v 92 % článků. Za pozornost stojí zjištěné poznatky ve 

sledovaných měsících a rozložení v médiích. V rozhovorech sociální pracovníci 

poměrně konkrétně hovořili o svých zkušenostech s médii. Ukázalo se, že jsou 

nakloněni spolupráci s médii, ačkoliv na svých pracovištích nemají zpracovanou 

metodiku pro komunikaci s médii. 

Diplomová práce ukazuje aktuální pohled na postavení sociálního pracovníka 

v českých médiích. Autorka navrhuje zařadit média v kontextu sociální práce do 

studijních plánů v terciárním vzdělávání.  V závěru práce shrnuje další doporučení 

užitečná pro další výzkum.  

Metody výzkumu, jejich cíle i výzkumné otázky jsou dobře popsány. Výzkum byl 

precizně zpracován, vyhodnocen i diskutován. Oceňuji odvahu autorky, která se 



pustila velmi nadšeně a samostatně do mravenčí práce, aby získala nové poznatky pro 

obor sociální práce. Z hlediska oboru bylo téma diplomové práce zvoleno vhodně.  

Práci doporučuji k obhajobě a v případě zdařilé obhajoby doporučuji hodnocení 

výborně. 
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