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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce se zabývá velmi aktuálním tématem z oblasti procesu reformy psychiatrické péče a to rolí 

casemenegementu v CDZ. V návaznosti na rozvíjející se segment komunitních služeb v oblasti 

duševního zdraví (a aktuální vznik cca 30 nových služeb tohoto typu), kdy role sociálního 

pracovníka /case managera je v nově vznikajících službách nezastupitelná, je hodnotím velmi 

pozitivně vstup do dané oblasti. S ohledem na skutečnost, že v české literatuře je tato 

problematika velmi málo zastoupena je vznik daného materiálu velmi pozitivní.  

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autor si klade za cíl prostřednictvím rozhovorů s case manažery týmu CDZ definovat na             

základě jejich vlastní praxe, co je to case management a kdo je to case manažer. Samotný cíl je 

možné vyhodnotit pouze v konkrétním zkoumaném subjektu, protože jak sám autor zmiňuje, je 

více metod case managementu, které lze užít.  

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Samotná práce se skládá z teoretické a praktické části, které jsou do jisté míry odděleny. Autor 

méně zúročuje zjištění z teoretické části práce v interpretaci výstupů v praktické části. Zde je 

nutné konstatovat, že velmi dobře zohledňuje jednotlivé identifikované principy case 

managementu, nicméně hlouběji by se mohl věnovat jednotlivým metodám case managementu 

v oblasti duševního zdraví v návaznosti na českou praxi (případně i zahraniční dobrou praxi) a 

vhodněji pracovat s pojmy.  

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních(?), 

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Autor používá jak české, tak zahraniční zdroje. S ohledem na skutečnost, že v české praxi k dané 

problematice není velké množství aktuální literatury je autorova práce se zdroji na vysoké 

úrovni. Nicméně v oblastech, kde je k dispozici literatury dostatek si dovolím snížit hodnocení. 

Bohužel autor slučuje dvě odlišné kategorie – sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 

službách, kdy v textu nejsou zhodnoceny rozdíly v kvalifikaci a jednotlivých kompetencí, a 

s ohledem na obor, který autor studuje se nejeví jako vhodné a s ohledem na celkově vysokou 

kvalitu práce i překvapující. V textu bych uvítala více aktuálních informací o reformě 

psychiatrické péče. Část informací v předloženém textu již není aktuální a např. reforma od 

konce roku 2017 probíhá jiným způsobem, než předkládaným množstvím pracovních skupin, o 

kterých autor v textu hovoří.  

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 



 

Odůvodnění: 

 

Autor zdůvodňuje užití metody prostřednictvím rozhovorů s pracovníky z jedné organizace. 

S ohledem na malý vzorek je takto schopen zachytit pouze jeden aspekt /metodu case 

managementu užívaného pouze v jedné organizaci, kdy srovnává pohled jednotlivých profesí / 

respondentů na zkoumanou problematiku. Součástí práce tedy není srovnání přístupu k dané 

metodě ve více organizacích a postrádám i hlubší vazbu na jednotlivé metody identifikované 

v rámci teoretické části práce.  

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Samotný text se věnuje case managementu v CDZ. S ohledem na úzkou návaznost reformy 

psychiatrické péče a jeví se jako efektivní zaměření na průběh a realizaci case managementu 

při přechodu pacientů z nemocnic do komunity, realizovanými prostřednictvím CDZ. Samotný 

subjekt nemocnice, který poskytuje zdravotní služby institucionálním / paternalistickým 

způsobem jistě přináší do práce zaměstnanců CDZ nové výzvy. Interpretace výsledků a to 

zejména odlišnosti zdravotního /sociálního aspektu péče/podpory/léčby by mohly být hlubší a 

propojenější na teoretickou část práce, nicméně domnívám se, že autor zachytil klíčová 

témata, které v procesu individualizace péče o lidi s duševním onemocněním v přirozené 

komunitě prostřednictvím multidisciplinárního týmu vyvstávají.  

7. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Velice pozitivně oceňuji doporučení pro praxi, které autor na základě výzkumu předkládá. 

Zpracování závěrů práce hodnotím na vysoké úrovni a domnívám se, že identifikovaný cíl práce 

byl naplněn.  

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce je po formální stránce na velmi vysoké úrovni. Nejasnosti lze identifikovat pouze 

v oblasti věnující se historii, kdy autor používá výrazy (bez přímé citace) jako např. „chudina“, 

„blázince“ či „útulky“ a další bez vymezení toho, že to je historický pojem či je to je obsahem 

citovaného zdroje. Daná kapitola jeví nižší kvalitu formální stránky práce, nicméně s ohledem 

na ostatní části práce nelze hodnotit celý dokument jinak než výborně.  

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Jak jsem již výše uvedla, velmi pozitivně hodnotím doporučení pro praxi CDZ, které autor 

v závěru předkládá. Jistě by si daná doporučení zasloužila více prostoru v samotné práci a lze 

konstatovat, že samotná práce je jistě přínosem pro proces reformy psychiatrické péče.  

10. Otázky k 

obhajobě 

  

Jaká doporučení pro implementaci funkčního modelu case managementu byste 

doporučil týmům v nově vznikajících CDZ? 

 

Jaká metoda case managementu v oblasti duševního zdraví se Vám jeví jako 

nejefektivnější a proč? 

 

Zhodnoťte rozdíly přístupu pracovníků ze zdravotnických a sociálních profesí. 

 

 

 

 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění:  



 

Práce se zaměřuje na velmi přínosné téma, předkládá zajímavá zjištění, vhodně pracuje se 

zdroji, autor se prokazatelně orientuje v dané problematice a i přes drobné námitky (viz. výše) 

si dovoluji navrhnout hodnocení „výborně“. 
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