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Posudek oponenta práce: PhDr. Monika Válková 

 

Studentka se ve své diplomové práci zaměřila na Reformu péče o duševní zdraví v České 

republice. Ve své práci se zabývá současným stavem a plánovanou reformou péče o duševní 

zdraví v České republice a porovnává s transformací této péče v zemích, kde je již legislativně 

nastavena péče o duševní zdraví.   

Studentka si stanovila celkem tři cíle, které rozpracovala do pěti kapitol. Prvním cílem je 

popsání současného legislativního a institucionálního rámce psychiatrické péče. Zde velmi 

dobře studentka využila veškeré dostupné literatury, vyjádření politiků, zákonných norem 

platných v České republice a velmi dobře zakomponovala do své práce i mezinárodní 

dokumenty týkajících se budoucí reformy péče o duševní zdraví.   Druhým cílem je představení 

již úspěšně proběhlých reformních opatření této péče v zemích, jako jsou Itálie, Rakousko, 

Velká Británie. Třetím cílem je zmapovat aktuální přípravy reformy o duševním zdraví v České 

republice, kterou studentka také velmi strukturovaně popsala. Velmi dobře popsala zásadní 

problematiku a nedostatky zdravotní a sociální péče o osoby s duševní chorobou. Stěžejní část 

této práce je praktická část, která je zamřená na průzkum u klientů, jak vnímají současný systém 

psychiatrické péče a to z pohledu zajištění dostupnosti a kvality zdravotně sociální péče.   

V teoretické části studentka podchytila a popsala strukturovaně celé spektrum problematiky u 

osob s duševním onemocněním z pohledu legislativních norem, popisu jednotlivých reformních 

kroků, dále velmi pěkně popsala problematiku jednotlivých psychiatrických diagnóz a současné 

praxe péče o duševně nemocné.  Teoretická část je velmi dobře zpracovaná a praktická část 

průzkumu plynně navazuje na ověření si cíle zjišťování potřebnosti reformy u lidí postižených 

duševním onemocněním.  

V praktické části si zvolila kvantitativní metodu- dotazníkové šetření. Pro účely dotazování byl 

sestaven dotazník obsahující 26 otázek (otevřeném otázky, kdy jsou nabízeny dichotomní 

otázky (ano/ ne) nebo předepsané odpovědi. Druhým typem otázek jsou otázky škálové. 

Respondent vybírá sílu odpovědi na pevně stanovené škále (viz Lickertova škála - určitě ne, 

spíše ne, neví, spíše ano, určitě ano. Průzkumu se účastnilo 22 respondentů. Sběr probíhal v 
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měsíci leden a únor roku 2019 v psychiatrické ordinaci. Pro zajištění naprosté anonymity 

respondenti odevzdávali vyplněné archy do krabice, nikoliv do rukou lékaře. 

Celý průzkum, který studentka zvolila, byl časově náročný na zpracování k vytyčeným cílů 

práce. Zpracování výsledků a interpretaci dat studentka zvládla velmi úspěšně. 

Kapitola diskuse rozebírá dobrou či špatnou praxi ke stanoveným cílům diplomové práce. 

Výsledky vlastního průzkumu diskutuje s již proběhlými výzkumy v České republice. Nutno 

však podotknout, že průzkum, který studentka realizovala je zcela odlišný od výzkumů 

uskutečněných v oblasti duševních chorob, neboť je zaměřen na celé spektrum potřeb klienta.   

V závěru své práce velmi výstižně rekapituluje a hodnotí své poznatky z průzkumu u osob 

s duševním onemocněním v souvislosti s plánovanou Reformou psychiatrické péče v České 

republice.  

Závěr: Diplomová práce je po formální stránce velmi dobře zpracovaná. Studentka použila 

dostupnou literaturu, právní normy, mezinárodní dokumenty, doporučení vztahující se 

k problematice psychiatrické péče u osob s duševním onemocněním. Největší přidanou 

hodnotu vidím v praktické části, která byla velmi náročná na zpracování a interpretaci 

zjištěných výsledků průzkumu. Studentka svým pilotním průzkumem poskytla odborníkům, 

kteří se věnují reformě psychiatrie hlubší pohled na bariery ve zdravotnickém a sociálním 

systému.  Výsledky průzkumu budou použity v závěrečné zprávě KA 2 v rámci projektu MZ 

ČR Deinstitucionalizace  psychiatrické péče.  

 

Hodnocení: Výborně. Doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě:  

Jak se liší Váš průzkum s provedenými výzkumy v české republice?  

Na základě Vašich výsledků definujte dobrou praxi v Centrech duševního zdraví? Zpracovala: 

PhDr. Válková Monika  

V Praze dne 21. 5. 2019  

 

 

 


