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Autorka si klade za cíl popsat sociální vztahy cílové skupiny lidí s duševním 
onemocněním - klienttl chráněného bydlení. Jak sama v práci zmiňuje, sociální 
vztahy hrají na cestě k úzdravě člověka s duševním onemocněním zásadní 
roli.Zároveň je to oblast, kde se problémy lidí s duševním onemocněním projevují -
potíže v interpersonálních vztazích jsou uváděny jako jedny za základních 
nezptlsobilostí této cílové skupiny. Nezbytná je tedy jak cílená podpora v oblasti 
sociálních dovedností, práce na podpoře vztahovosti, tak i podpora sociální sítě 
klienta. Mapování sociálních vztahtl a jejich potřeb by mělo i východiskem pro 
plánování dlouhodobé strategie poskytování (efektivních) služeb. 

Autorka se kvalitně vypořádala s první částí práce, která je členěná do 6 
kapitol. Píše přehledně, dobře využívá literární zdroje. Snad by stálo za to práci 
rozdělit do dvou větších celktl (teoretická a praktická část) . 

Pro svtlj výzkum autorka použila do češtiny adaptovaný a standardizovaný 
Dotazník sociální integrace, zaměřený na sociální kvalitu života lidí s duševním 
onemocněním. Vyšetřila s ním 44 respondenttl - klienttl chráněného bydlení.Výsledky 
šetření srovnala s výsledky kontrolní skupiny. Srovnání uvádí procentuálně, lze o 
nich hovořit jako o trendech, protože nebyly podrobeny statistické analýze. Celkový 
objem práce je na úrovni práce diplomové, chybí ale širší diskuse výsledktl a náměty 
pro práci s klienty, eventuelní možné změny v práci systému chráněného bydlení na 
základě dosažených závěrtl. 

Práce s Iiteraturou:Autorka ve své práci, která má 60 stran textu, cituje 29 
zd roj tl - tento objem je pro účely bakalářské práce dostačující. 

Závěr:Autorka ukázala prokázala samostatnost ve vedení šetření, zpracování 
výsledktl a formulaci závěrtl v souladu s poznatky z literatury. Vzhledem 
k uvedeným výhradám jinak kvalitní práci hodnotím mezi výborně a velmi dobře, 
výsledné hodnocení bude záležet na kvalitní obhajobě, případném krátkému doplnění 
( náměty na práci s klienty). 
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