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Zvolené téma je zajímavé a vysoce aktuální. Základní otázkou, kterou si autorka položila je: Jak je 
podpora duševního zdraví na pracovištích praktikována? Oblast svého zájmu zúžila na pracoviště 
nízkoprahových zařízení pro sociální pracovníky, a to s ohledem na roli, jakou jednotlivá pracoviště 
v oblasti psychohygieny sociálních pracovníků zaujímají. Pro tuto sondu zvolila pracovní prostředí tří 
nízkoprahových organizací města Příbram. Cílem, který si stanovila, je zjistit, jak vnímají sociální 
pracovníci různé zátěžové aspekty své práce v nízkoprahových zařízení a jak je (ne)podporována jejich 
psychohygiena těmito organizacemi. 

V teoretické části je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy, k argumentaci a 
prezentaci myšlenek nemám výhrady. Slabinou práce je místy šroubovité vyjadřování autorky.  

Praktická část je založena na kvalitativní výzkumné strategii. Výběr respondentů byl uskutečněn 
úsudkem podle kritéria, kterým je lokalita (město Příbram). Důvodem volby tohoto kritéria je 
skutečnost, že se jednalo o základní soubor dostupný během nouzového stavu kvůli epidemii 
koronaviru. Ale také, že na všech pracovištích autorka působila během odborných praxí při studiu. 
Výběrový vzorek respondentů zastupují sociální pracovníci všech tří nízkoprahových organizací 
působících v Příbrami (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Kontaktní centrum, Nízkoprahové 
denní centrum) v celkovém počtu devíti pracovníků. Analýza dat vycházející ze strukturovaných 
rozhovorů proběhla kódováním – transkripcí dat.  

Na základě zjištěných výstupů dochází autorka k dílčím hodnocením a potvrzuje v závěru, že 
psychohygiena je jedním z neopominutelných klíčů k dlouhodobé udržitelnosti sociálního pracovníka 
v profesi. A také, že její opomíjení může mít důsledky jak pro sociální pracovníky samotné, tak pro ty, 
kterým slouží. 

Práce má jasnou strukturu, je logicky uspořádána, rozpracování jednotlivých témat odpovídá formátu 
absolventské práce tohoto typu. Vyvozené závěry jsou adekvátní zjištěním, která vyplynula z autorčina 
průzkumu. Práce splňuje cíle zadání. 

Jako vedoucí mohu autorku pochválit za iniciativu a pracovitost při tvorbě textu. 

Otázka k obhajobě:  

Jaká ze svých zjištění považujete za důležitá pro konkrétní pracoviště? 

Navrhovaná klasifikace: výborně – velmi dobře (dle průběhu obhajoby) 
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