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Oponentský posudek diplomové práce Dany Čechové: 

"Sle,dování spokojenosti s péčí v oblasti komunitních služeb 
pro jedince s duševním onemocněním" 

Autorka si pro svou práci vybrala téma spokojenosti s poskytovanou peCl ve 
zdravotnických a sociálních službách. Téma je aktuální jak z hlediska klientů, kteří těchto 
služeb využívají, tak z hlediska poskytovatelů péče. 

V teoretické části práce se autorka ve třech kapitolách věnuje problematice spokojenosti 
z obecného hlediska a možnostem jejího měření, dále pak podrobněji pojednává o 
spokojenosti s poskytovanou zdravotní péčí. Poslední kapitola je východiskem pro 
empirickou část práce a autorka se zde zabývá péčí o jedince s duševním onemocněním. 

Kapitoly v teoretické části práce jsou přehledně členěny a zpracovány. Autorka vychází 
z rozsáhlého množství našich i zahraničních odborných pramenů. V textu jsou průběžně 
zmiňovány výsledky množství studií, které byly realizovány v posledních letech, včetně 
používaných měrných nástrojů. Tuto část pokládám za dostatečnou teoreticko
metodologickou základnu pro provedenou empirickou studii. Drobnou formální úpravu 
navrhuji v úvodních částech práce, kde je zdvojený obsah a abstrakt. 

Cílem empirické části práce je sestavení nástroje, který by umožňoval sledovat 
spokojenost klientů s poskytovanou péčí a jeho ověření v podmínkách praxe. Cílovou 
skupinou pro pilotní testování dotazníku jsou jedinci s duševním onemocněním, kteří 

využívqjí komunitních služeb ve vybraných zdravotnicko-sociálních zařízeních. Autorka 
empirickou část rozdělila na dvě etapy: I. Mapování různých aspektů spokojenosti s péčí a 
sestavení nástroje na hodnocení spokojenosti. 2. Pilotní testování vytvořeného nástroje u 
vybraného vzorku klientů. Výzkumné soubory respondentů, metody sběru dat a jejich analýzy 
jsou náležitě popsány a doplněny informacemi o průběhu šetření. 

Tato část práce je zpracována přehledně a srozumitelně vzhledem ke stanovenému cíli. 
Autorka uvádí výsledky jednak ze skupinových rozhovorů, jednak z pilotního testování nově 
vytvořeného nástroje. V diskusi pojednává o možných omezeních nově vytvořeného 

dotazníku z hlediska psychometrického i z hlediska jeho užití v praxi. 

V rámci zpracování výsledků pilotního šetření autorka srovnává respondenty z hlediska 
typu a místa poskytovaných služeb, pohlaví, věku, vzdělání, diagnózy, délky zkušenosti 
respondentů s poskytovanou péčí a uvedeného hodnocení spokojenosti. Jak sama autorka 
uvádí, některé údaje byly v dotazníkovém šetření neúplné. Proto byla autorka nucena část 
dotazníků vyřadit nebo brát v úvahu pouze některé uvedené údaje. Kladně hodnotím část (str. 
65), kde se autorka věnuje položkové analýze vytvořeného dotazníku z pohledu frekvence 
vynechaných odpovědí. 

Diplomová práce, dle mého názoru, je koncipována na požadované teoretické a 
metodologické úrovni. Cením si autorčina pečlivého přístupu ke zvolené práci a snahy, 
propojit výzkum s potřebami praxe. Vytvořený dotazník by bylo dobré podrobit dalšímu 
zkoumání a sledování možného ovlivnění "spokojenosti" některými dalšími proměnnými 
(druh onemocnění, aktuální psychický stav, typ zdravotnického zařízení atd.), což autorka 
sama uvádí. Předloženou diplomovou práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji 
k obhajobě. 

V Praze dne 4. září 2008 Markéta Niederlová 
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