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Aktuálnost zvoleného tématu: 

Téma práce je nanejvýš aktuální z několika důvodů. V Čechách se jen obtížně prosazuje 

koncept komunitní péče o lidi s duševním onemocněním, který v sobě zahrnuje i 

partnerský přístup jako základ práce s touto cílovou skupinou. Zároveň se zavádějí do 

praxe Standardy kvality sociálních služeb a Zákon o sociálních službách, které jsou 

poskytovateli nezřídka kritizovány. Dle mnohých poskytovatelů služeb kromě často 

nepružné strnulosti a byrokratičnosti Přinášejí přímá omezení v poskytování služeb 

vycházejících z potřeb lidí s duševním onemocněním. 

Téma práce tedy nabízí možnost nejen popsat a zhodnotit, ale i srovnat situaci v ČR 

s dalšími zeměmi, kde jsou uživatelé péče již delší dobu vnímáni jako partneři v procesu 

plánování a hodnocení služeb. 

Struktura práce, vnitřní provázanost: 

Práce je členěna do dvou větších celků. V teoretické části (kap.2) autorka definuje 

institut stížnosti, zabývá se stížnostmi jako nástrojem zpětné vazby a kontroly, tak jak je 

definují Standardy kvality sociálních služeb. Krátce popisuje problematiku cílové skupiny 

(zejména lidí se schizofrenním onemocněním). Empirická část (kap.3) je věnována 

analýze vnitřních pravidel Bony,o.p.s pro podávání, vyřizování a práci se stížnostmi, 



uvádí případovou studii a popisuje výsledky ohniskových skupin. V závěru této kapitoly 

autorka nabízí podněty pro zvýšení efektivity podávání, vyřizování a práci se stížnostmi 

v organizaci Bona,o.p.s .. Práce je přehledná, logicky členěná. 

Teoretická část 

V této části autorka dobře obstála v popisu spleti zákonů, standardů,jejich kritérií. 

V podkapitole věnující se vlivu psychiatrické kariéry na podávání stížností uvádí 

kognitivní deficit jako zásadní faktor mající vliv na osobu v situaci vyhodnocování a 

rozhodování se pro vstup do procesu podání a řešení stížností. Nezmiňuje či nevěnuje se 

podrobněji faktorům jako je hospitalismus, problém závislosti 

(psychické i reálné na službách) , stigmatizace ( včetně zvnitřněné), vlivu dostupnosti 

služeb a terapeutické pomoci na vývoj onemocnění, ale zejména diskusi o vlivu 

sociálních faktorů na průběh a vyústění nemocnění, různým pohledům na fenomén 

ireversibility, deficitu atd. atd. Resignuje tedy na důležité aspekty bio - psycho

sociálního modelu onemocnění, pochopení kterých je pro práci sociálního pracovníka 

nezbytné. 

Empirická část: 

Ve svém výzkumu se autorka věnovala (alespoň tak to z textu vyznívá) týmu a 

pacientům, se kterými sama pracuje. Rizika (či eventuelní výhody) tohoto postupu 

nejsou v práci popsány. 

Další popis výzkumu (analýza, případová studie a ohniskové skupiny, jejich výsledků 

ukazuje na dobrou analytickou schopnost, dovednost ve formulování závěrů. 

Práce s literaturou, prezentace výsledků 

Autorka celkem ve své práci, která má 76 stran textu, cituje 24 zdrojů, z toho 2 

zahraniční. Pro účely diplomové práce je tento objem literatury chudý, mnohé citace 

jsou z monografií, které jsou učebnicového typu. Chybí alespoň základní zpracování 



zahraničních prací za posledních 5 let (např. poměrně bohaté literatuře o roli uživatele a 

jeho zpětné vazby v procesu zlepšování služeb). Autorka používá termíny jako" nedaří 

se osoby umístit" . Je to jistě terminologie používaná, nicméně nese v sobě i jisté sdělení 

(pasivita uŽivatelů,paternalita poskytovatelů),které autorka patně neměla při volbě 

tématu své práce na mysli. 

Jazykový projev autorky je srozumitelný, grafická úprava velmi dobrá. 

Závěr: V práCi si autorka klade za cíl upozornit na změny, které uzákonění o Zavádění 

standardů sociálních služeb přináší ve vztahu k stížnostmi postupům, dalšími cíly jsou 

mapovat proces stížností v Boně, vztah poskytovatelů a uživatelů péče ke stížnostem a 

navrhnout podněty pro efektivní postup. Tyto cíle se jí podařilo až na výhrady naplnit. 

Jako užitečný se zdá závěr, že samotný postup odpovídající Standardům nestačí, důležité 

jsou postoje zúčastněných. 

Dle mého soudu je škoda, že v řadě aspektů autorka resignovala na hlubší reflexi 

pohledu sociálního pracovníka, který vnímá psycho-sociální aspekty, mající vliv na život, 

následně postoje a rozhodování u člověka s dlouhodobým duševním onemocněním. 

Práce je Pěkná, nicméně pro výše zmíněné důvody ji hodnotím mezi výborně a velmi 

dobře, hodnocení doporučuji zvážit dle obhajoby. 

Otázky pro diplomantku: 

Pokuste se definovat co je pro vás jako sociálního pracovníka důležité při 

charakteristice specifik cílové skupiny lidí se schizofrenním onemocněním, 

které mohou mít vliv na podávání stížnosti. 

Máte nějaký návrh, jak by mohl být podpořen proces vzniku svépomocné 

organizace uživatelů Bony, která by byla mimo jiné byla jejich "mluvčim" 

ve vyjadřování námitek, stížností, prosazovaní podnětů? 

Děkuji za vaši práci. / 
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