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Další připomínky a vyjádření (možnost pokračovat i na druhé stránce):  

Práce v teoretické části se na velmi vysoké kvalitě věnuje problematice historie péče o osoby s duševním 
onemocněním. Předkládá základní modely multidisciplinárního přístupu a dále se zaměřuje na proces 
reformy psychiatrické péče probíhající v české republice. Teoretická část je velice přehledná a témata, 
kterým se autor věnoval vhodně sumarizovaná. V teoretické části postrádám bližší popis rolí jednotlivých 
členů multidisciplinárního týmu. 

V praktické části předkládá autor výpovědi osob ukotvených v odlišných rolích v rámci systému 
v návaznosti na definované otázky a to v návaznosti na realizovanou aktivitu kolatých stolů, realizovanou 
v rámci projektu Deinstitucionalizace péče o duševně nemocné. Samotné závěry i výpovědi jednotlivých 
subjektů jsou relevantní k dané problematice. V textu postrádám silnější metodologické ukotvení 
výzkumné části. 

.  
Otázky k obhajobě:   

 

1.  Jaké role přijímají jednotliví pracovníci multidisciplinárního týmu a to na úrovni multidisciplinárního 



přístupu realizovaného uvnitř nemocnice a multidisciplinárního přístupu realizovaného v komunitní 
službě. Srovnejte silné a slabé stránky jednotlivých intervencí v návaznosti na skutečnost, zda tým 
realizuje multidisciplinární přístup v psychiatrickém zařízení či komunitní službě.   
 
2.   Popiště hlavní zjištění Vaší práce v rámci ukotvení v metodě multidisciplinárního přístupu. Identifikujte 
silné a slabé stránky multidisciplinárního přístupu z pozice sociální práce.  
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