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Zvolené téma sociální rehabilitace psychotických klientů je velmi aktuální a přínosné. Od 
počátku 90. let se množí počet organizací, které tuto službu posk-ytují, ale není dostatek literatury, 
které se zabývají praktickou stránkou jejich působení, náplní činnosti, efektivitou jejich práce, 
apod. Z tohoto hlediska je potřeba ocenit výběr tématu i samotnou práci studentky. Také je 
potřebné zdůraznit praktický dosah diplomové práce - lze ji brát jako jednu z možných analýz 
aktivit sdmženÍ Baobab, což může přinést změny v praktickém fungování organizace (rozsah a 
zaměření služeb, hodnocení služeb, atd.). 

Cíle, které si studentka zvolila, jsou přiměřené, stejně tak metoda - kvalitativní v)·zkum 
pomocí polostmkturovaného romovom. Nešlo o data, která by bylo možné zobecnit. Zjišťované 
informace se vztahovaly jen a pouze k činnosti konkrétní organizace. Vztaženo k cíli, studentka 
použila dostatek vhodné literatury a pracovala s ní dle všech pravidel. Stejně tak logická stmktura 
celé práce a návaznost jednotlivý'ch kapitol je odpovídající zvolenému cíli. 

Výhodou studentky je skutečnost, že v organizaci, kterou zkoumala, současně pracuje. To 
usnadnilo formulaci cílů i zvolenou metodu (obsah otázek). Současně jde však i o nev)'hodu, a na 
tu studentka neupozomila - to, že je současně pracovníkem organizace a současně 
"výzkumníkem", ovlivňuje nějakým ZPll sobem získávání a zpracování dat. Nejde ani tak o 
postižení míry ovlivnění touto skutečností, jde spíše o citlivost na téma, které je ve hře. Podobně 
mi schází v popisu metody konstatování, že rozhovory probíhaly za srovnateln~'ch podmínek 
(např. ve stejném či srovnatelném prostom, čase). 

Pokud jde o zacházení s pojmy, je ve většině případů přiměřené. Na několika místech se 
však objevuje výběr nepřesných nebo zastaralých po.jmů Lduševně chorý" - str. 2), chybné je 
vysvětlení pojmu psychosociální na str. 10 (správně: .,vztahující se k vlivu společnosti na vývoj a 
stav psychiky" - viz Psychologic1.:ý slovník, Hartl - Hartlová). Více rozvinuto mohlo b),t téma 
.. krizová intervence" u psychotick-ých klientů (str. 31-2). Nejde totiž jen o farmakoterapii a 
zvážení rizik fyzického napadení klientem v akutní fázi onemocnění. 

Praktickými výstupy z diplomové práce jsou konkrétní návrhy na změny, které je možné 
předložit organizaci k diskusi. Zde je potřeba ocenit přínos pro praxi. 

Formální úroveň práce je dobrá. Studentka dodržuje normy pro psaní diplomové práce. 
cituje přesně. Dílčí nedostatky se někde objevují ve formě chybění slova překlepu - je to jen 
otázka pozomosti. Nikde však není překlepem změněn smysl textu. 

Otázky pro obhajobu: I. Jaká rizika vidíte ve skutečnosti, když jste při zpracoválú práce současně 
"u\nitř" (Laměstnancc) a ,,\llě" (\:i Lkumník) organizace: 

2. Popište jaké jsou možnosti krizové intervence u psychotick)'ch klientů, 
kromč farmakoterapie. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji P, áci k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobře. 

PhDr. Milan Kinkor 
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