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Základní charakteristika práce. 

Předložená bakalářská práce se zabývá zaměstnaností osob s duševním onemocněním v pozici 

tzv. peer pracovníků. Práce je členěná na čtyři části, v nichž autorka postupně představuje 

psychická onemocnění, možnosti zaměstnání pro jedince s duševním onemocněním, pozici peer 

pracovníka a nakonec analyzuje data o využívání služeb peer konzultantů. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má jasně formulovaný závěr – zmapovat využití peer konzultantů jako pracovní pozice pro 

jedince s duševním onemocněním. 

Co ovšem chybí je explicitní formulace výzkumných otázek či hypotéz na závěr teoretické části. 

Ačkoliv autorka jednoznačně deklaruje explorativní charakter empirické části práce, bližší 

zacílení teorie na konkrétní aspekty práce peer konzultantů by pomohlo nejen lépe promyslet a 

zkonstruovat dotazník, ale také by to lépe pomohlo kompaktnějšímu provázání teoretické a 

empirické části práce. V současné formě se totiž teoretická práce zaměřuje na individuální (zejm. 

psychické a zdravotní) aspekty práce peer konzultantů, zatímco empirická část práce se zabývá 

především organizační rovinou (např. počet peer konzultantů a oblast jejich využití).    

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Práce sice nemá vyloženě metodologický oddíl, ale to není nutné vzhledem k tomu, že využívá 

dat sebraných dotazníkovým šetřením a ty pak deskriptivně analyzuje. 

Autorka používá dotazník použitý Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví již v minulých 

letech za účelem porovnatelnosti údajů s minulými lety a patrně také za účelem praktického 

přesahu práce. To má nicméně za následek určité omezení dotazníku na sociologicky i 

psychologicky nepříliš zajímavé okruhy témat, které mají spíše povahu prvotních 

sociografických údajů. 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, 

vytváří text konzistentní celek? 

První čtyři teoretické části jsou dobře provázané a působí jako konzistentní celek. 

Problematická je nicméně návaznost mezi těmito částmi a částí poslední, empirickou. Teoretická 

část totiž pojednává o individuálních aktérech s duševním onemocněním a situacemi, s jakými se 

setkávají na trhu práce a co v tomto kontextu představuje zaměstnání jako peer konzultant. 
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Naproti tomu dotazník a následná analýza je cílen na organizace a sociografické údaje peer 

konzultantů. Zvláště viditelný je tento rozpor v části 5.5.5.1., kdy jsou jednotkami analýzy 

jednotlivé organizace charakterizované svou velikostí a průměrnou dobou, po níž zaměstnávají 

peer konzultanty. Jakkoliv je taková výzkumná otázka validní, není pro ni v teoretické části 

žádný argument. Explicitní formulace výzkumných otázek v závěru teoretické části by této 

situaci mohla zabránit. 

 

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce 

přehlednou strukturu? 

Práce je strukturována přehledně a jasně. Argumentace je konzistentní a dobře podložená.  

Ocenit lze zejména „trychtýř“ od postavení OZP na trhu práce obecně ke konkrétní problematice 

peer konzultantů. Čtivý a dobře argumentovaný je i úvod.  

V tomto kontextu se jeví možná jako mírně nadbytečné pasáže o reformě psychiatrické péče a 

hodnocení zapojení peer pracovníků. Byť se nejedná o irelevantní či obsahové špatné pasáže, na 

jejich místě by možná bylo vhodné rozšířit sociologickou a ekonomickou relevanci práce, neboť 

práce nemá v životě duševně nemocných jen vliv na jejich zdraví, ale ovlivňuje jejich život (tak 

jako u běžné populace) i z hlediska sociálního (postoje, vztahy, interakce…) a ekonomického 

(životní úroveň, spotřeba, finanční situace…).   

Jedinou instancí, která je k polemice z hlediska logické konzistence, je pasáže na s. 17, kdy 

autorka vyvozuje, že osoba s psychickým onemocněním na volném trhu práce riskuje odejmutí 

sociální podpory tím, že přizná svou diagnózu. Není tomu ale tak obecně, když vstoupí na volný 

pracovní trh?  

 

OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, 

vhled autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Téma je originální a má jasnou sociální relevanci.  

V teoretické části práce autorka vychází z množství zdrojů a to z velké části zahraničního 

původu, v němž se s přehledem orientuje.  

Pozitivem teoretické části práce je fakt, že se nikterak nerozbíhá do obecných a irelevantních 

teoretických proudů, ale že se autorka drží daného tématu a využívá literaturu, která je 

bezprostředně relevantní.  

Určitým místem k polemice je, zda autorka napsala sociologickou práci, neboť se v teoretické 

části zabývá tématem takřka výhradně z pohledu sociální psychiatrie a sociální práce. Byť se čas 

od času dotkne i rozměrů sociálních a ekonomických (namátkou s. 28), více je nerozvíjí, což je 

vzhledem k jejich relevanci teoretické i vzhledem k programu, který autorka studuje, škoda.  

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem 

k cíli práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Autorka si v empirické části práce klade za cíl explorativní zmapování situace peer konzultantů 

v organizacích, které jejich služeb využívají (s. 35).  

K analýze dat autorka používá deskriptivní statistiku a data vizualizuje. Zde by možná bylo na 

místě očekávat více, nicméně jak sama autorka v závěru připouští, datový soubor byl poněkud 

mělký a tak neumožňoval hlubší statistickou analýzu. 
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Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických 

analýz, provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení 

výzkumných otázek, naplnění cílů práce). 

Závěry a diskuze výsledků jsou vesměs korektní. Obzvlášť pečlivé působí reflexe limitů 

empirické části a snaha navrhnout další postup. 

Jediným poněkud sporným bodem z hlediska závěrů je pasáž na s. 51 „Díky tomu roste jak zájem 

samotných osob s duševních onemocnění, tak zaměstnávajících organizací, přičemž evaluace 

působení peer konzultantů dlouhodobě poukazuje na jeho účinnost, a to v mnoha oblastech.“, 

která není podložená žádným odkazem na literaturu ani žádnými výsledky. 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-

162 tis. znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora 

od převzatých, seznam literatury atd.) 

Autorka obecně s textem nakládá obratně, píše logicky konzistentně, srozumitelně a čtivě. Až na 

několik málo výjimek (s. 16 či 32) je zcela jasné, které pasáže čerpají z literatury a které jsou 

autorčinými závěry.  

Citování zdrojů je vždy jasné a korektní. 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, 

zahraniční literatura, datové zdroje,…) 

Literární prameny jsou ve většině zahraničního původu, byť české jsou rovněž zastoupeny. 

Celkově autorka pracuje s množstvím odborné literatury, s níž nakládá zodpovědně a dobře se 

v ní orientuje. Literatura je převážně nová a aktuální.  

Z hlediska zdrojů dat využívá autorka datový soubor pocházející z vlastního šetření na populaci 

zařízení, která pečují o duševně nemocné a poskytují službu peer konzultantů. Ačkoliv je datový 

soubor poněkud omezený z hlediska informací, které obsahuje, autorka tato omezení 

(sebe)kriticky reflektuje v závěrečné části (6.1 a 6.2). 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Ze stylistického a grafického hlediska je práce naprosto v pořádku. 

Z jazykového hlediska je práce čtivá a dobře napsané a chyby (zejm. překlepy) se vyskytují spíše 

ojediněle, např.: 

s. 10 – „duševních nemocní“ 

s. 19 – (první odstavec) – „příležitosti, při kterých… mají příležitost…“ 

s. 34 – „poptávka organizací po těchto pracovních stoupá“ 

s. 45 – „jelikož se pravděpodobně jedná se o ty peer konzultanty“ 

s. 51 – „zaměstnání osob s duševním s duševním“ 

 

Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 
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Vzhledem k problematickému zaměření teoretické části a jisté nekompatibilitě části teoretické a 

empirické navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou. Tomuto hodnocení odpovídá i poněkud 

mělká (byť pečlivě reflektovaná) analýza dat. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

K obhajobě navrhuji autorce promyslet tyto dva náměty: 

1) Jaké teoretické problémy a koncepty by bylo možné použít k sociologickému a ekonomickému 

obohacení teoretické části práce? 

2) Jak by bylo možné vylepšit dotazník tak, aby zahrnoval i další sociologicky a ekonomiky 

relevantní proměnné? 

 

 

Datum:  23. 8. 2019 v Litoměřicích 

 

Podpis:  


