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Odůvodnění hodnocení práce:
Studentka Mariana Hrdinová svou bakalářskou prací navazuje na studentskou odbornou práci na
téma Postavení zdravotně sociálního pracovníka mezi zdravotníky, kterou zpracovávala v loňském
roce. Výstupy této odborné práce byly natolik významné a zajímavé, že se rozhodla na základě
získaných dat výzkum rozšířit a zjistit, jakým způsobem svou profesi vnímají, popisují a hodnotí
samotní zdravotně sociální pracovníci.
Mariana velmi kvalitně zpracovala teoretickou část bakalářské práce, která svým obsahem i úrovní
zpracování může posloužit jako velmi dobrý zdroj studentům oboru zdravotně sociální pracovník
(nebo také všeobecná sestra či porodní asistentka), sociální práce nebo odborníkům z praxe, které
s tímto pracovníkem mohou spolupracovat. Rozčlenění kapitol je logické, kapitoly na sebe
navazují, obsahově jsou vyrovnané a kopírují linii vytýčených cílů praktické části práce. I když je
velmi málo dostupné české odborné literatury a článků zaměřených na zdravotně sociální práci či
sociální práci ve zdravotnictví, studentka neváhala využít zahraničních zdrojů, ze kterých
zpracovala kapitolu Exkurz do zdravotně sociální práce v zahraničí, ve které jsou zpracována pojetí
zdravotně sociální práce ve Spojených státech amerických, Austrálii, Novém Zélandu, Pákistánu,
Švédsku a Německu. Také kapitola Zdravotně sociální práce je zpracována s podporou
zahraničních zdrojů a společně s klasickými českými zdroji (např. Kuzníková, 2011) tvoří kvalitní
rámec teoretického pojetí ke zdravotně sociální práci. Velmi zdařilá je Tabulka 1, ve které
studentka uvádí různou anglickou terminologii včetně definic, ve kterých můžeme nalézt zdravotně
sociální práci (clinical social work in the health field, health care social work, hospital social work,
medical social work). Sporadicky se v teoretické části práce vyskytují chyby, nebo špatná
interpunkce, což ale nesnižuje úroveň této práce.
Metodologie bakalářské práce je zpracována srozumitelně, studentka jasně a přehledně definuje cíle
výzkumu. V Tabulce 4 studentka vhodně uvádí informace o respondentech, čímž přibližuje okruh
vybraných zdravotně sociálních pracovníků ve výzkumu. Výzkumné šetření bylo realizováno se 6
zdravotně sociálními pracovnicemi na území Zlínského kraje prostřednictvím rozhovorů, které byly
následně doslovně přepsány a prostřednictvím techniky kódování zpracovány. Studentka vhodně
pro účely bakalářské práce kódovala, určovala kódy a vytvářela kategorie. Rovněž interpretace dat

a vyhodnocení výsledků výzkumu je velmi kvalitně zpracováno, úroveň práce zvyšuje jazyková
vybavenost studentky a smysl a cit pro tvůrčí psaní. Získaná data jsou zajímavá a pro oblast
zdravotně sociální práce velmi významná. Velmi kladně také hodnotím Tabulku 5 Hlavní pracovní
náplň ZSP, ve které studentka zpřehledňuje jednotlivé činnosti, které souhrnně ZSP v praxi
vykonávají a zejména Tabulku 6 a 7, ve které jsou uvedeny jednotlivé kódy, kategorie a získaná
data „v kostce“. Celkově doplnění praktické části o tyto tabulky bylo trefné a pro čtenáře
ozřejmující problematiku výzkumu i zdravotně sociální práce jako takové. Sporadicky jsou
v praktické části jazykové neobratnosti, popř. překlepy (např. s. 54).
Diskuze je přehledná, v podstatě vytyčuje hlavní výsledky a závěry práce. Doporučení, které plyne
ze závěrů práce, je zaměřeno na upozornění dobré praxe ZSP a propagaci této profese v široké
odborné komunitě.
Výstup praxe v podobě letáku je také velmi vhodně zvolen, včetně jeho záměru. Práci hodnotím
celkově známkou A a doporučuji k obhajobě.
Otázky k obhajobě:
1. K čemu může přispět zvýšení informovanosti zdravotnického personálu o zdravotně
sociálním pracovníkovi? Co se může v praxi změnit, popř. na co může být upozorněno?
2. Jak a mezi koho byste doporučovala distribuovat letáčky o ZSP mimo nemocnice jako
takové?
Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování plagiátů Theses s výsledkem
negativním/pozitivním. *
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Zvolte odpovídající hodnocení.
Výsledná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých kritérií hodnocení práce.

