
 

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
AUTOR PRÁCE: Bc. Klára Sarová 

 
 

Předmětem zájmu diplomové práce Bc. Kláry Sarové je obraz sociálního pracovníka v českých médiích. 
Konkrétněji se zabývá tím, jak o sociálních pracovnících píše tisk, televize a rádio. Práce si klade dva 
cíle. Prvním je zachycení co nejširšího obrazu sociálního pracovníka v médiích a druhým zjištění 
nakolik na mediálním obraze sociální pracovníci participují a jak nad médii v souvislosti se svou prací 
přemýšlí.  
Autorka si zvolila téma, které je vysoce potřebné, mezi sociálními pracovníky aktuálně diskutované, ale 
neřešené. A i když toto téma není z hlediska domácí historie profese sociální práce novým, jako by bylo. 
V meziválečném období (1918-1948) se sociální pracovnice zabývaly mediálním obrazem profese a 
vnímaly nezastupitelnost vlastního přispění. Proto mohly zájemkyně procházet kurzy vedenými 
odborníky na téma: jak mluvit v rozhlase, jakou podobu má mít osvětová přednáška pro veřejnost, jak 
napsat odborný i osvětový článek, jaké jsou základní požadavky na dokument či film zabývající se 
sociálními tématy apod. Na uvedenou zkušenost následná praxe již nenavázala a mediálnímu obrazu 
sociálního pracovníka se dosud věnovalo jen několik dílčích studií. Proto je každá další cenným 
zdrojem. 
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Celá práce je dobře čtivá, věcná s chronologickým řazením. Diplomantka provedením a popsáním svého 
výzkumu v empirické části prokázala schopnost samostatné výzkumné práce. Práce je solidním 
uchopením dané tematiky a přináší mnoho zajímavých poznatků. Rozsah a struktura práce odpovídají 
požadavkům kladeným na diplomovou práci práci, jazyková úroveň práce je v pořádku, až na pár 
drobných stylistických neobratností v textu a pochybení u několika citací, kde opomněla uvést stránku 
citovaného textu. Průzkumný záměr se zajímavými výsledky byl splněn zcela v rámci rozsahu práce. 

Otázka k obhajobě: 
V čem Vás práce obohatila a co Vás nejvíce překvapilo při jejím zpracování? 
Doporučení práce k obhajobě: 
Z výše uvedeného vyplývá, že doporučení práce k obhajobě nic nebrání. 
Hodnocení diplomové práce: 
Navrhuji hodnocení diplomové práce známkou „výborně“. 
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