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Autorka se ve své bakalářské pracl věnuje mapování potřeb klientů chráněných skupinových bydlení 
organizace BONA o. p. s. a na základě výsledků navrhuje inovace poskytovaných služeb. Autorka 
vychází ze zkušeností ze své práce v chráněném bydlení. 

Práce je rozdělena a praktickou a teoretickou (výzkumnou) část. 

V teoretické části autorka uvádí historický přehled psychiatrické péče, vysvětluje pojmy komunitní péče a 
psychiatrická rehabilitace. Logicky navazuje souhrnem poznatků o zařízeních podpory v bydlení a uvádí 
konkrétní informace o změnách, které nastaly v zařízení BONA o. p. s. po přijetí zákona o sociálních 
službách. V poslední kapitole teoretické části se věnuje problematice potřeb a jejich hodnocení. 

V důsledku změn, které nastaly po uvedení zákona o sociálních službách v platnost, proběhly v organizaci 
četné změny - zrušení některých služeb, tedy nepřítomnost terapeuta po celých 24 hodin, komplikované 
přidělování finančních prostředků, omezení dotace od investora apod. Autorka, která v zařízení pracuje, 
vnímá, že se tyto změny negativně odráží na kvalitě služby a na celkové náladě personálu i klientLI. 
Studentka si již v úvodu práce stanovila cíL a to zmapovat aktuální potřeby klientů chráněných 

skupinových bydlení BONA o. p. s. vzhledem k současnému stavu v této organizaci a na základě výsledků 
navrhnout opatření ke zmírnění negativních dopadů na klienty. 

V praktické části je popsán průběh dotazníkového šetření pomocí metody CANSAS (krátká verze 
formuláře Camberwell Assessment of Need (CAN)) zkoumajícího potřeby dlouhodobě duševně 

nemocných klientů chráněného bydlení BONA, o. p. s. Autorka si vybrala tři chráněná skupinová bydlení 
zmíněné organizace ve třech pražských lokalitách a zde provedla rozhovory s 25 uživateli těchto služeb. 
Aby zjistila, jak je počet zjištěných potřeb ovlivněn složitou situací v organizaci, srovnávala zjištěné 
hodnoty s podobným výzkumem Mgr. Hynka Kalvody, provedeným v roce 2002, a přidala k formuláři 
ještě sedm dopli1ujících otázek zaměřených na konkrétní stav v zařízení. 

Poslední část je věnována diskusi o výsledcích šetření CANSAS i přidaných otázek. Diskutuje se zde 
druhý cíl práce, a to návrh na inovaci poskytovaných služeb. Vzhledem k situaci doporučuje autorka 
neměnit služby, ale stabilizovat situaci na základě konkrétních potřeb klientů (odtajnění situace v 
organizaci. finanční úspory ... ). 

Literatura je zpracována přehledně a obsahL~ie 35 literárních zdrojů. žádný z nich není zahraniční. Pro příští 
práci (diplomovou) bych doporučovala pracovat i s cizí literaturou. 

Autorčina práce svým zpracováním a rozsahem (56 stran + pět stran příloh) plně vyhovuje nárokům na 
bakalářskou práci. V úvodu jasně formulovaný cíl byl splněn. Práce je přehledná a dobře strukturovaná. 

Práci hodnotím jako výbornou. 

Otázka: .Jak si vysvětlujete, že klienti mají největší počet nenaplněných potf-eb v oblasti "Denní čínnosti""? 
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