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Student se ve své diplomové práci zaměřil na problematiku Multidisciplinárního přístupu v 

komunitní péči o duševně nemocné. Hlavním cílem této práce je seznámení odborné a laické 

veřejnosti s reformou psychiatrické péče a částečné vysvětlení, že není nutné se obávat činnosti 

klientů v pracovním procesu a v běžném životě, pokud se s nimi odborně pracuje. Dalším cílem 

je představení multidisciplinární spolupráce, která v moderním pojetí komunitně orientovaných 

psychiatrických služeb měla stát poskytovatelem komplexnějších, kvalitnějších a efektivnějších 

služeb pro osoby s duševním onemocněním.   

Diplomová práce je členěna do 11 kapitol. Teoretická část se věnuje vývoji psychiatrické péče 

od historie až do současnosti, kde student velmi podrobně popsal celou problematiku, která 

nutně musela vyústit ve změnu poskytování psychiatrické péče. Dále také popisuje vliv 

mezinárodních organizací jako je WHO,  Global Mental Health a Evropské unie, které měly 

vliv na zahájení transformace v České republice. Velmi strukturovaně popisuje celou 

problematiku stavu psychiatrické péče v České republice včetně nedostatečného financování a 

z hlediska rozvoje komunitní péče. Kapitola Reforma psychiatrie a Komunitní péče jsou 

důležitými kapitolami, které zahrnují důležité informace, které souvisejí s praktickou částí 

diplomové práce. Popisuje vnik Center duševních zdraví, multioborovou spolupráci, práci 

komunitních týmu a vyzdvihuje nedílnou součást v péči o duševně nemocné metodu case 

managementu.  Dále se věnuje dalším moderním přístupům jako je CARe, MODEuL ACT a 

FACT, které je také možné využít v praxi.  Student využil všechnu dostupnou literaturu, 

legislativní normy a další prameny, které vystihují danou problematiku.   

V praktické části student zvolil kvalitativní přístup. Podkladem pro diplomovou práci 

kvalitativní data získaná z Kulatých stolů, dotazníků distribuovaných do jednotlivých krajů ČR 

v rámci projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné (Registrační číslo projektu 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213), kde byl součástí týmu, který zpracovával výsledky pro 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, doplněných údaji získaných z výpovědí respondentů. 
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Použitou metodikou byly výstupy z Kulatých stolů, což je jedna z nejtradičnějších a 

nejobvyklejších metod skupinové diskuze. V kvalitativním výzkumu Kulaté stoly v rámci všech 

krajů byly vybrány dva kraje, a to Hlavní město Praha a Ústecký kraj. Celkem bylo definováno 

5 okruhů otázek se dvěma podotázkami. V průzkumu byly použity s ohledem na 

multidisciplinární přístup pouze dvě otázky:  

1. Služby (zdravotní, sociální), jejich kvalita, dostupnost 

a) Jaké jsou Vaše zkušenosti s dostupností a kvalitou poskytovaných zdravotních služeb 

pro osoby s duševním onemocněním?  

b) Jaké jsou Vaše zkušenosti s dostupností a kvalitou poskytovaných sociálních služeb pro 

osoby s duševním onemocněním? 

 

2. Komplexní poskytování péče, včetně naplňování sociálních, vzdělávacích, ubytovacích 

a pracovních potřeb a řešení soudních otázek včetně koordinace služeb 

a) Jak byste hodnotili koordinaci poskytovaných zdravotních služeb mezi lůžkovou a 

ambulantní péči?  

b) Jak byste hodnotili vzájemnou koordinaci mezi jednotlivými aktéry poskytující 

zdravotní a sociální služby pro osoby s duševním onemocněním? 

V rámci kvalitativního výzkumu byly hodnoceny odpovědi, klientů, odborníků ( sociální 

pracovníci, lékaři ).   

Závěrem student shrnul odpovědi respondentů  z Kulatých stolů a interpretoval  z odpovědí 

výsledky názorů a námětů k Reformě psychiatrické péče.Celý kvalitativní výzkum poukázal na 

nedostatky v komunitní péči o klienty s duševním onemocněním. Velký důraz kladu na to, že 

student byl přímým účastníkem výzkumu .  Zpracování výsledků a interpretaci dat zvládl 

úspěšně.  

Diplomová práce je po formální stránce velmi dobře zpracovaná. Student použil dostupnou 

literaturu vztahující se k problematice ne systému péče o osoby s duševním onemocněním. 

Teoretická část navazuje na praktickou část práce.     

 

Hodnocení: Výborně. Doporučuji k obhajobě. 
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Otázky k obhajobě:  

Byly provedeny podobné výzkumy, průzkumy či studie na podobné téma v České republice?  

Domníváte se, že komunitní služby o osoby s duševním onemocněním jsou v současné 

dostatečně rozvinuty v České republice?   

Zpracovala: PhDr. Válková Monika  

V Praze dne 18. 5. 2020 

 

 

 


