
1

Posudek vedoucí diplomové práce

Magisterský program KŘS UK FHS v Praze

Název práce: Pojetí case managementu v rámci centra duševního zdraví

Jméno studenta: Bc. Pavel Řeháček

Posudek vypracovala: Lada Furmaníková 

Datum: 5. 6. 2019 

Předložená diplomová práce je věnována aktuálnímu tématu case managementu praktikovanému 

multidisciplinárním týmem v centru duševního zdraví, které vzniklo v rámci právě probíhající reformy 

psychiatrické péče. Autor v úvodu srozumitelně ozřejmuje, proč je téma aktuální a jaké důvody (vč. osobních) 

ho vedly k volbě zaměření práce, definuje pak také hlavní cíle práce. Těmi je v konkrétním centru duševního 

zdraví vymezit, „co pro konkrétní multidisciplinární tým znamená „case management“, kdo je „case 

manažer““ a v souvislosti s tím „identifikovat problematické oblasti a překážky“, se kterými se pracovníci v 

praxi mohou setkávat. K těmto oblastem pak podat doporučení, která budou umožňovat zvýšení kvality 

služby (s. 10). Tyto cíle se studentovi podařilo převážně naplnit, i když v práci matou čtenáře nejasnosti 

ohledně stanovení a udržení cíle (viz dál). 

Teoretická část práce je věnována především reformě péče o duševní zdraví, centům duševního zdraví a case 

managementu. Těmto kapitolám předchází několik kratších kapitol, ve kterých autor vymezuje obecnější 

východiska, koncepty a používané pojmy. Využívá k tomu relevantní odborné domácí i zahraniční zdroje, cituje 

všechny klíčové autory. Text tvoří jednotný celek, v němž se informace vzájemně doplňují.  

Praktická část tematicky jasně navazuje na část teoretickou. Cílem praktické části je „definovat a popsat úlohy 

case managementu a case manažerů způsobem, aby se daly identifikovat principy, které jsou v praktické 

podobě uplatňovány v týmu CDZ. Tyto definice jsou vytvořeny samotnými pracovníky, kteří na pozicích case 

manažerů působí. Dále je cílem zjistit a popsat problematické oblasti a situace, které vyvstávají z praxe case 

manažerů.“ (s. 46). Tím se cíl liší od cíle, který si student stanovil v projektu diplomové práce („Cílem diplomové 

práce je v rámci konkrétní organizace, která využívá metodu case managementu v prostředí multidisciplinárního 

týmu, zjistit, jak pracovníci (case manageři) tuto metodu sami definují, jak case management realizují a s 

jakými překážkami se potýkají. Na základě toho budu identifikovat, v čem se pojetí jednotlivých pracovníků 

shodují a v čem se liší, a podám doporučení pro zvýšení kvality služby a pro proces její realizace.“) a také od cíle, 

který si stanovil v úvodu diplomové práce. 

Ke zkoumání uvedeného cíle zvolil student vhodně kvalitativní přístup a metodu individuálních rozhovorů 

(student jich provedl celkem dvanáct), které dále zpracovával postupy tematické analýzy. Tuto strategii 

považuji s ohledem na téma, cíl, charakteristiku prostředí a týmu za vhodnou. V této části student zvažuje i 
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etická témata související s realizací šetření, vč. důsledků, které může mít na šetření jeho znalost prostředí i 

účastníků šetření. 

Pokud se týká výsledků analýzy, jsou vztaženy především k cíli v podobě, která je definována v projektu 

diplomové práce. Autor se věnuje jednak definici case managementu z pohledu samotných pracovníků / case 

managerů, definici case manažera, vymezení kompetencí case manažera a obtížím a překážkám v práci 

z pohledu jednotlivých aktérů (role jednotlivých pracovníků, mzdové nároky v návaznosti na jednotlivé 

profese, obsah práce, spádovost atd.; tyto kapitoly / kategorie už dále nijak netřídí nebo nezpřehledňuje, 

přestože některé obtíže spadají mezi personální, jiné mezi koncepčně metodické atp., přesto se jedná o jednu 

z nejzajímavějších částí práce). Jednotlivé kapitoly obsahují vždy popis zjištění k tématu včetně citací výpovědí 

respondentů a jsou uzavřeny krátkým shrnutím výstupů.  

Na výsledky analýzy navazuje diskusní část. V té se student snaží propojit výstupy analýzy s odbornou 

literaturou. Daří se mu to v míře, kde je možné podkládat výstupy literaturou (je otázkou, proč nebyly 

objeveny nebo popsány žádné rozpory, nebo alespoň odlišnosti). Tam, kde je obtížné výstupy podložit 

literaturou, se uchyluje k dalším, doplňujícím informacím z šetření nebo vlastnímu hodnocení (např. s. 84 – 85). 

Za zdařilou považuji část s doporučeními. Student zde volně vychází ze zjištění a zřejmě i na základě své praxe 

uvádí konkrétní manažerská a metodická opatření, která by mohla zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. 

Výjimkou je doporučení vytvořit funkci síťaře, domnívám se, že tato kompetence by měla spadat do náplně 

práce každého case manažera a je pouze otázkou, jak tuto kompetenci podpořit (mj. např. metodickými 

materiály). 

V závěru práce student shrnuje její obsah, k posunu stanovených cílů v práci se nijak nevyjadřuje. 

V práci bylo využito celkem 59 zdrojů, z toho řada zahraničních a legislativních. Student tyto zdroje správně 

cituje, jen výjimečně je citace uvedená až za koncem věty (např. s. 20). V textu se občas objevují překlepy. 

Pokud se týká spolupráce studenta a vedoucí, pak tato byla spíše nárazová a týkala se především revize již 

hotových částí textu. Například do realizace výzkumného šetření jsem nemohla zasáhnout a student ho 

provedl samostatně. 

Otázky k obhajobě:  Pokuste se vyjasnit, jaké byli cíle práce a výzkumného šetření a z jakého důvodu došlo 

k jejich posunu.  

Doporučuji práci k obhajobě. 

Navrhovaný stupeň klasifikace: velmi dobře (2)
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