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 Autorku motivovala pro zpracování tématu práce její praxe na oddělení sociálně 

právní ochrany dítěte, kde byla jednak přímým účastníkem tohoto typu práce, jednak měla 

možnost diskutovat s vedoucí o současných požadavcích na OSPOD a o podmínkách, 

v jakých OSPOD pracují. Cíle práce byla sonda do problematiky organizační kultury OSPOD 

a speciálně do oblasti pracovní zátěže sociálních pracovníků v nich pracujících. 

 Práce v obecné části shrnuje dostupnou novější českou i cizí odbornou literaturu. 

Teoretickým východiskem jsou teorie managementu, teorie pracovní motivace, a teorie řízení 

lidských zdrojů. Popsán je současný právní rámec činnosti OSPOD a změny, které v brzké 

době změní požadavky na pracovníky (zejm. zavedení standardů kvality). V obecné části je 

také shrnuta řada relevantních poznatků o syndromu vyhoření u sociálních pracovníků a o 

možnostech mu předcházet.  

 Materiálovou část práce tvoří 4 případové studie. Opírají se o rozhovory s vedoucím 

OSPOD a jedním pracovníkem téhož OSPOD – celkem 8 rozhovorů ze čtyř OSPOD. Výběr 

OSPOD byl náhodný, miniaturní vzorek v žádném případě nemůže reprezentovat 205 

OSPOD  ČR. Otázky pro rozhovor byly konstruovány podle literárního přehledu o 

pracovištích, která přispívají k rozvoji syndromu vyhoření (resp. svou organizační kulturou 

napomáhají jeho zvládání).    

 Závěr práce je velice stručný, autorka by ho mohla během obhajoby více 

rozvést autorka např. ve směru popsání rozdílů ve stylu řízení jednotlivých OSPOD.   

Po formální stránce práce trpí překlepy a vyskytují se v ní i gramatické chyby. Citace 

kapitol v kolektivních monografiích jsou uváděny jako citace celé monografie. (Tzn. že, tam, 

kde v textu má být Nečasová, 2008, je citováno Matoušek 2008. Ale Matoušek je jen editor 

díla, v němž má Nečasová kapitolu.) Také sekundární citace nejsou vždy v pořádku. Např. na 

str. 20 dole jsou autory původní práce Kunz a Kozler, jejich jména však v citaci vůbec 

nefigurují).  V textu je citován Slovník sociální práce z roku 2003, v seznamu literatury je 

však jen II. vydání Slovníku z roku 2008. 

Výklad je však jasný a přehledný. 
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