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Diplomantka si vytkla za cíl zmapovat podobu, vývoj a směřování sociální práce v Ústřední 

vojenské nemocnici v Praze. V teoretické části se diplomová práce zabývá vývojem sociální práce 

v Ústřední vojenské nemocnici, dále rolí zdravotně-sociálního pracovníka, jeho kompetencemi a 

jeho předpoklady pro výkon sociální práce v nemocnici. Diplomová práce zachycuje metody 

sociální práce využívané v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a náplň práce zdravotně-sociálního 

pracovníka. V empirické části práce autorka aplikuje metodu polostrukturovaného dotazování a 

zjišťuje, jak zúčastnění sociální pracovníci vnímají, prožívají a hodnotí možnosti a procesy sociální 

práce v ÚVN. Dále zařadila 2 kazuistiky. Autorka je s tématem obeznámena, ve VÚN je 

zaměstnána na pozici sociální pracovnice.  

Práce je rozdělena do celkem 7 kapitol, z nichž poslední prezentuje empirický výzkum, končí 

shrnutím, seznamem literatury a přílohami. 

 

Práce je logicky členěna, obsahově saturována, je zřejmé, že diplomatka dobře zná prostředí, o 

němž pojednává.   

 

Moje připomínky se týkají: 

a) Jazykového stylu – je spíše hovorový, nikoli akademický.  Autorka často popisuje svoje 

vlastní emoce, nadužívá podpůrná slova např. samozřejmě, trochu, velmi, vlastně aj.  

b) Gramatických chyb: chybně velká písmena u pracovních pozic, občasné chyby 

v interpunkci aj.  

c) Editace kapitol, např. 5.1.3. – 5.1.5. by bylo vhodné sloučit, u některých názvů kapitol 

zvolit kratší název. 

d) Odkazů v závorkách: neuvádí se s přeložkou dle.  

e) Odkazů na konci věty: ty jsou součástí věty, tedy tečka za větou patří až za závorku 

s citačním odkazem. 

f) Výběru respondentů – autorka uvádí, že provedla náhodný výběr. Ale domnívám se, že 

tomu tak není.  

g) Charakteru popisovaného výzkumu.  Ačkoli diplomantka hovoří o kvalitativním 

polostrukturovaném dotazování, mnohé z položených otázek jsou uzavřené, tedy 

kvantitativní. I prezentace výstupů má částečně kvantitativní podobu (četnosti 

zobrazené graficky).   

 

 

Předkládaná práce je tematicky zajímavá, ilustruje hluboký zájem autorky a její vhled do 

prostředí zdravotnického zařízení.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň velmi dobrý - dobrý podle výsledků 

obhajoby.   

 

Otázky k obhajobě:  

1. Znovu vysvětlete způsob výběru respondentů Vašeho šetření.  

2. Popište způsob kódování, který jste ve Vaší práci zmínila.  

 

V Praze dne 4.6.2021      PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.  


