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Předložená diplomová práce pojednává o tématu velmi aktuálním, a to o spolupráci sociálních a 

zdravotnických služeb v rámci probíhající reformy psychiatrické péče. V kapitolách teoretické části 

popisuje autorka důležité termíny týkající se tématu – duševní onemocnění, služby pro osoby 

s duševním onemocněním a popisuje psychiatrickou reformu. Čtvrtá, poslední kapitola teoretické části 

o vzájemné spolupráci služeb není z mého pohledu dostatečná vzhledem k tomu, že dle názvu je 

vzájemná spolupráce služeb ústředním tématem celé diplomové práce. 

Za zásadní nedostatek práce považuji nepřesně uvedené citace v textu, zjm. internetové zdroje. 

Zároveň některé části textu nejsou ocitované, i když je zřejmé, že jsou převzaté. Autorka využila 

v textu tzv. ich-formu, která není nejvhodnějším stylem odborného sdělení. Text obsahuje pravopisné 

chyby (např. špatně uvedená velká písmena, neshody přísudku s podmětem, chybějící interpunkční 

znaménka aj.) a chyby stylistické.  

Praktická část je zdařile popsaná. Autorka zvolila kvalitativní metodologii – sběr dat pomocí 

dotazníku, ve kterém dala prostor i otevřeným otázkám, které vhodně doplňují výsledky. Zároveň 

oceňuji flexibilitu, kterou autorka musela projevit z důvodu vládních opatření. Dále byl zdařile popsán 

výběr respondentů, rozbor otázek v dotazníku a analýza dat. Oceňuji využití programu SPSS pro 

analýzu dat. Výsledky jsou přehledně popsány a zdařile znázorněny v grafech. Za přínosnou považuji 

diskusi, kde autorka srovnává výsledky svého výzkumného šetření s jinými dostupnými výzkumy 

v této oblasti.  

Celkové hodnocení práce: Předložení diplomová práce obsahuje gramatické a stylistické chyby.  

Autorka ne zcela adekvátně cituje internetové zdroje, ale prokazuje dobrou orientaci v daném tématu a 

vhled do problematiky. V závislosti na průběhu a výsledcích ústní obhajoby navrhuji hodnocení velmi 

dobře. 

Otázky: 

1. Jaké kroky reformy psychiatrické péče přispívají k propojení zdravotních a sociálních služeb?   

2. Popište základní prvky case managementu užívaného v centrech duševního zdraví.  

3. Stručně popište, jak vypadá spolupráce mezi zařízeními, kdy klient přechází z ústavní do 

komunitní služby (viz. první výzkumná otázka). 
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