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 Práce představuje profesi sociálního pracovníka v USA jednak v obecných rysech, 

jednak ve specifických podobách, jakou má ve čtyřech vybraných státech (reprezentujících 

tradiční severoamerické regiony). Autorka pak tyto varianty podob profese srovnává 

v některých aspektech s podobou sociální práce v ČR, i když domácích využitelných zdrojů 

pro toto srovnání je málo. 

 Jádrem práce je empirické šetření, v němž autorka porovnává vlastní data 

z elektronicky provedeného šetření mezi sociálními pracovníky ve výše zmíněných státech se 

šetřením veřejného mínění o sociálních pracovnících, které podnikli jiní autoři v roce 2004.  

Cílem bylo posoudit, jaká je, a jak se mění prestiž sociálního pracovníka v USA v očích 

veřejnosti, i jakou mají sami američtí sociální pracovníci představu o své společenské roli.  

Autorka srovnání provedla kvalitativně. Výsledky jsou zajímavé a přínosné.       

Práce je po stránce jazykové a stylistické na dobré úrovni. Pouze v citacích je malá 

formální chyba – při čerpání z kolektivních prací je třeba citovat jako pramen příslušnou 

kapitolu, nikoli celou knihu. 

 Práci výslovně doporučuji k publikaci ve zkrácené podobě ve Fóru sociální práce. 
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