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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Studentka si jako cíl práce klade shrnout téma stigmatizace osob s duševním onemocněním, 
včetně psychosociální problematiky a zmapování organizací a projektů, které se v současné 
době věnují destigmatizaci osob s duševním onemocněním. Toto téma je velmi aktuální, 
studentce se podařilo cíle naplnit a prokázat tak orientaci v dané problematice. 

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka také prokázala, že umí pracovat s odbornou literaturou i s jinými zdroji tak, aby 
práce byla aktuální a přinášela nové informace. Užila vysoký počet relevantních pramenů, 
včetně zahraničních, a tak vytvořila kompilaci vysoké kvality. Po formální stránce má práce 
všechny náležitosti.  

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Práce má 55 stran autorského textu. Text je vhodně rozdělen na úvod, 4 kapitoly, závěr. 
Kapitoly jsou vyvážené. Studentka postupuje od obecného ke konkrétnímu. Písemný projev je 
velmi kultivovaný, bez stylistických a gramatických chyb. Celkový dojem je výborný.  

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Vzhledem k reformě psychiatrické péče a s tím spojeným jistým boomem destigmatizačních 
kampaní velmi oceňuji jejich shrnutí a shledávám je jako přínosné vzhledem k orientaci v této 
problematice. Jako přínosné také hodnotím uvedení konkrétních organizací, které poskytují 
sociální služby této cílové skupině. Jako zdařilé se mi také jeví porovnání péče o osoby 
s diagnózou F20-29, pro které se zdá, že je zde organizací dostatek, oproti žalostnému stavu 
péče o osoby s diagnózou F60.31. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Kladně hodnotím i flexibilitu a rychlost zpracování podnětů a doporučení.  

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Z jakých důvodů je podle Vás nedostatek péče pro osoby s diagnózou F60.31?  
V čem vidíte náročnost práce s touto cílovou skupinou?  
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