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Název práce: Role sociálního pracovníka v nemocnicích.  
                      Podpora a pomoc rodinám dětí se zdravotním postižením předškolního věku.  
 

 

Autorka zvolila v české sociální práci aktuálně diskutované téma – sociální práce ve zdravotnictví. 

Konkrétně pak sociální práce v nemocnici, respektive náplň práce sociálního pracovníka v nemocnici, 

podpora, které se mu při výkonu jeho práce dostává a podmínky, za kterých tuto práci vykonává. Jako 

hlavní cíle práce si autorka vytyčila: „ …vytvoření minimálních počtů a činností sociální práce ve 

zdravotnictví a vytvoření koncepce sociální práce ve zdravotnictví.“ V souvislosti s hlavími cíli pak 

stanovuje cíle dílčí: (i) výzkumným šetřením zjistit pracovní náplň sociálních pracovníků ve 

zdravotnictví; (ii)výzkumným šetřením ozřejmit postavení a kvalifikaci sociálních pracovníků ve 

zdravotnictví; (iii) výzkumným šetřením rozkrýt, jakou oporu mají sociální pracovníci ve svých 

zdravotnických zařízeních.  

Práce je rozvržena do šesti kapitol, které jsou logicky strukturované a navzájem provázané. Kapitoly 1- 

5 jsou teoretické, závěrečná kapitola je zaměřena na autorčino praktické šetření. Teoretická část práce 

tvoří souvislý, čtivý, odborný text, který je opřen o více než 80 zdrojů informací, a to jak klasických (v 

tištěné podobě), tak elektronických. Využity byly jednak zdroje informací vztahující se k teorii, jednak 

prakticky zaměřené zdroje informací, legislativa apod. V praktické části kvalitativní metodologií 

autorka analyzuje činnost sociálních pracovníků v nemocnici s cílem popsat jejich počet a činnosti. V 

rámci diskuse (subkapitola 6.8) mezi teoretickými informacemi a daty získanými z výzkumného šetření 

pak navrhuje postup sociálních pracovníků v nemocnici, a to i ve vztahu k rodinám s dětmi se 

zdravotním postižením. Za přínosný považuji i v závěru formulovaný návrh, jakým směrem by bylo 

možné a potřebné na stávající výzkum navázat. 

Autorka přistupovala ke zpracování diplomové práce od počátku zodpovědně, po úvodním vymezení 

předmětu řešení pracovala samostatně, svoje návrhy a postupy řešení konzultovala dle svých časových 

možností. Text je psán přehledným způsobem, bez gramatických chyb a stylistických prohřešků, 

jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Ve své diplomové práci autorka prokázala schopnost 

pracovat s odbornou literaturou, uvedený seznam pramenů je pro zvolenou oblast dostatečně 
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reprezentativní. Z textu jsou patrny autorčiny praktické zkušenosti,- které zde dokázala velice dobře 

zapracovat. 

Závěrem lze konstatovat, že v  předložené práci neshledávám zásadní věcné chyby, které by bylo třeba 

v rámci obhajoby odstranit. Považuji ji za originální, sledující aktuální problémy, po obsahové i 

formální stránce zdařilou a pro praxi sociální práce přínosnou.  

Téma vzhledem k 

současným potřebám 

oboru 

vysoce 

potřebné 

potřebné okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 

k možnostem 

zpracovatele 

zvoleno 

adekvátně 

téma je příliš 

rozsáhlé 

téma mohlo být 

širší 

předkladateli chyběla 

možnost adekvátně 

téma uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající 

systémy 

empirická 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

významnými 

teoriemi 

s chybějícími daty 

Schopnost formulovat 

vlastní 

názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní 

názory/ nejasná 

východiska  

 

Stylistika přiměřená šroubovité 

vyjadřování 

vyjadřování příliš 

hovorové  

 

Gramatika správná s ojedinělými 

chybami 

s množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná  

Práce s literaturou přiměřená zbytečně 

mnoho citací/ 

citace zbytečně 

dlouhé  

málo citované 

literatury 

 

Využívání zahraniční 

literatury 

přiměřené citací z cizí 

literatury je 

minimum 

citace z cizí 

literatury chybí 

 

Schopnost kriticky 

hodnotit prameny 

výborná dobrá není patrná  

Zpracování přehledu správné s menšími se závažnými  
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pramenů nedostatky nedostatky 

Formulace hlavního 

problému/ výzkumné 

otázky 

jasná není zcela 

jasná 

chybí  

Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se 

překrývají 

hypotézy nejsou 

formulovány 

jednoznačně 

hypotézy nelze 

testovat 

Metody zvolené 

adekvátně, 

použito více 

metod 

použita jedna 

metoda, je 

adekvátní 

daly se užít 

adekvátnější 

metody 

metody nejsou 

zvoleny adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, kvalitativní kvantitativní, 

třídění prvního 

stupně 

 

Praktická využitelnost 

výsledků 

vysoká dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 

částečně 

cíl se nepodařilo 

naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a podle způsobu obhajoby doporučuji hodnocení klasifikačním stupněm 

výborně. 

 

Otázka k obhajobě Uveďte, zda a jaké zjištění v předkládané práci by mohlo znamenat posun ve 

zpracovávané problematice. 

 

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 

Katedra sociální práce FFUK v Praze 


