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Volba tématu: 

Přijetím zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, se sociální služby a sociální pracovníci ve zdravotnictví zdomácněli. Chybí 

však ucelené pojednání o jejich roli ve zdravotnictví. Z tohoto hlediska je předložená 

práce aktuální. 

Aktuálnost tématu je umocněna skutečností, že práce je založená na vlastní 

zkušenosti diplomantky v nemocnici. 

 

Struktura práce: 

V teoretické části jsou uvedené základní informace o profesi sociálního pracovníka: 

V kapitole 1 se diplomantka zabývá historií a poskrovnu dostupnou literaturou, 

v kapitole 2, se věnuje sociálně-zdravotní profesi, legislativě, financování a roli v 

multidisciplinárním týmu, v kapitole 3 analyzuje Hegerovy reformy a kapitolu 4 věnuje 

tématu péče o seniory ve zdravotnictví. Jsou popsány zdravotní a sociální služby 

v kontextu péče o seniory. Téma je uspořádané tak, že výklad logicky postupuje od 

obecných věcí ke zvláštním. 

V praktické části jsou zpracovány polostrukturované rozhovory se sociálními 

pracovnicemi ve zdravotnictví ve 4 pražských fakultních nemocnicích na téma role 

sociálního pracovníka v nemocnici. 

Jako hlavní cíl si diplomantka zvolila: Role sociálního pracovníka v nemocnici při 

práci s cílovou skupinou senioři na akutním lůžku i lůžku následné péče ve fakultních 

nemocnicích v Praze. Tu formulovala ve výzkumné otázce: jak nahlížejí na svou 

profesní roli sociální pracovníci v rámci nemocnice při péči o seniory?  

Hlavní cíl rozložila do čtyř dílčích cílů:   

1. Zjistit, co je náplní práce zdravotně-sociálního pracovníka při péči o seniory s 

ohledem na odlišnosti či podobnosti v rámci oslovených nemocnic.  

2. Zjistit, jak legislativa spojená se sociální prací v nemocnici ovlivňuje výkon práce 

sociálních pracovníků s cílovou skupinou seniorů.  

3. Zjistit, jak fungují sociální pracovníci v rámci multidisciplinárního týmu v nemocnici.  

4. Zjistit, jak nahlížejí sociální pracovníci na své postavení v rámci celé nemocnice v 

globálu.  
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Hodnocení práce: 

Výzkum je založen na polostrukturovaných rozhovorech 40 sociálních pracovníků ve 

4 fakultních nemocnicích v Praze. 

Volba výzkumných otázek a podotázek, jakož i výběr respondentů, byl konsultován s 

vedoucím práce. Při práci využila vlastní zkušenosti s prací v nemocnici. 

Odborná literatura na toto téma je skrovná a autorka se s ní dobře vypořádala.  

Jazyk je srozumitelný. 

Práce je inovativní, srozumitelně napsaná, a proto ji hodnotím známkou výborně. 

V Praze 6. 9. 2017          Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. 


