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Rôzne modely škôl zotavenia.  

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila užitečné a aktuální téma – téma zotavení (rehabilitace) u 

lidí s duševním onemocněním v kontextu komunitní péče.  

V teoretické části se autorka zabývá historickým pohledem na vývoj péče o lidi s duševním 

onemocněním, definuje pojem „zotavení“ (recovery) a charakterizuje „Školu zotavení“ (Recovery 

College) u nás a ve světě jako jeden z nejmodernějších přístupů v péči o lidi s duševním 

onemocněním.  Přehledová část práce se jeví jako důkladně propracovaná, přináší rozsáhlý pohled na 

proces rozvoje psychosociální rehabilitace v kontextu spolupráce s nizozemskými odborníky v českém 

a evropském kontextu. Autorka seznamuje čtenáře s principy práce a zapojení sociálních pracovníků 

v rámci multiprofesních týmů center duševního zdraví. V teoretické části práce lze ocenit důkladnou 

práci se zahraniční literaturou v širokém záběru.  

Cílem empirické části práce bylo zjistit, jaké přínosy a rozdíly mezi Školou zotavení a ostatními 

přístupy vnímají peer lektoři a pracovníci Školy zotavení v Praze.  Hlavní výzkumnou otázku autorka 

rozvinula do čtyř podotázek. K výzkumu autorka použila hloubkové rozhovory s otevřenými otázkami.  

I když se autorka potýkala se skutečností, že počet absolventů (peer lektorů) školy zotavení v ČR je 

zatím nízký a získat respondenty představovalo v době pandemických opatření značný problém. 

Autorka se snažila získat respondenty z Norska, ale v této otázce bohužel, i přes veškerou snahu, 

nebyla úspěšná. Ve výsledku se autorce podařilo oslovit v rámci české školy 6 peer lektorů (lidí s 

duševním onemocněním) a 4 pracovníky.  

Empirická práce i přes uvedené nesnáze přináší důležité, byť dílčí odpovědi na vytyčené otázky. 

Autorka svá zjištění dále rozvíjí v kapitole Diskuse.  

Práce obsahuje rozsáhlé množství literatury, rozsahem a kvalitou zpracování odpovídá hodnocení  

výborně.  
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