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Posudek diplomové práce Dany Čechové: " Sledování spokojenosti s péčí v oblasti 
komunitních služeb pro jedince s duševním onemocněním" 

Posuzovaná diplomová práce se týká velmi aktuální problematiky se výrazným etickým 
kontextem - sledování spokojenosti s péčí poskytovanou psychiatricky nemocným v rámci 
komunitních služeb z pohledu těchto klientů. Toto zaměření je v souladu se současným 
trendem humanizace moderní psychiatrie a její větší orientace na efektivitu a kvalitu 
poskytované péče pro nemocné. 

Diplomová práce nepatří k těm obsáhlejším, má i s mnoha tabulkami a grafy 80 stran textu, 7 
stran citací a užitý dotazník v příloze. 

Práce je přibližně v polovině tradičně rozdělena na teoretickou (45 stran) a praktickou část. 
Teoretická část je rozčleněna do tří velkých kapitol, ve kterých se diplomandka věnuje 
relevantním tématům vzhledem k zaměření práce. O pojmu spokojenost je pojednáno v první 
kapitole, kde jsou uvedena některá její vymezení, souvislost s dalšími konstrukty - osobní 
pohodou, kvalitou života, spokojeností s tělem, pracovní spokojeností, dále možnosti měření a 
osobnostní determinanty spokojenosti. Druhá kapitola se týká spokojenosti pacientů 

s poskytovanou péčí, vztahem mezi spokojeností a compliancí nemocného a vztahem mezi 
pacientem a personálem. Ve třetí kapitole se diplomandka věnuje problematice péče o jedince 
s duševním onemocněním, specifikám komunitní péče a spokojenosti s péčí poskytovanou 
psychiatricky nemocným. Strukturování teoretické části lze hodnotit příznivě. Nicméně 

některé oblasti chybí, ev. jsou zde jen načrtnuty, či zůstávají pouze ve stručném výčtu, např. 
spolupráce nemocného při léčbě, rozdíl mezi ambulantní a péčí poskytovanou během 
hospitalizace, specifika duševního onemocnění, komunikace atd. 

Cílem empirické části práce bylo sestavení nástroje, který by umožnil sledovat spokojenost 
klientů s poskytovanou péčí, a jeho následné otestování v zařízeních komunitní péče. Nejprve 
proběhlo zmapování různých aspektů péče formou řízených skupinových rozhovorů. Jednalo 
se o pět skupin: klientů, rodinných příslušníků i profesionálů. V práci je stručně uveden 
průběh i výstupy z těchto focus groups. Dále je popsána konstrukce dotazníku a způsob jeho 
pilotního testování na čtyřech pracovištích. Jedním z výstupů bylo zjišťování 

psychometrických vlastností dotazníku, které byly shledány jako uspokojivé. 

Po přečtení empirické části práce mám k výzkumnému projektu, jeho realizaci a závěrečné 
diskusi několik připomínek a otázek. 

Vzorek respondentů je patrně vysoce nehomogenní (věk, zastoupení pohlaví, diagnóza 
atd.). 
Neznáme některé demografické charakteristiky, např. týkající se rodinného stavu, 
oblasti práce: studující, zaměstnaný, invalidita. 
Nebylo by vhodné vyřadit respondenty s krajními hodnotami (věk 13 -87 let)? 
Chybí SD u věku, u celého souboru i u mužů a žen. 
Vysoký podíl respondentů, kteří nezodpověděli všechny položky. Ze 107 pouze 59, 
ale přesto byli zařazeni do souboru. Není zřejmý důvod jejich nekompletního 
vyplnění. To by mělo být v práci podrobně diskutováno. 
Spojení rozličných diagnóz dohromady, včetně patrně různě dlouhého trvání obtíží. 
Poměrně vysoká míra spokojenosti - co vše ji mohlo ovlivnit? 



Obecně se nabízí otázka, nakolik dotazník opravdu diferencuje, když se nepodařilo 
prokázat významné rozdíly ani ve vztahu k věku či pohlaví respondentů a jiné rozdíly 
se netestovaly? 

Navzdory uvedeným připomínkám, lze u posuzované diplomové práce konstatovat splnění 
diplomového úkolu. 

Téma samo o sobě je aktuální, ale i nesnadno uchopitelné a testování vytvořeného nástroje 
v praxi rovněž naráží na řadu pochopitelných obtíží. Při sledování spokojenosti v oblasti péče 
o duševně nemocné, se stále setkáváme se značnou stigmatizací oboru psychiatrie i 
psychiatricky nemocných. Přičemž je zřejmé, že zjišťování spokojenosti uživatelů 

komunitních služeb je důležitým kritériem pro hodnocení poskytované péče i důležitým 
zdrojem informací a zpětnou vazbou pro poskytovatele. 

Posuzovaná diplomová práce Dany Čechové: " Sledování spokojenosti s péčí v oblasti 
komunitních služeb pro jedince s duševním onemocněním" splňuje nároky kladené na 
diplomovou práci, nemám k ní zásadnější připomínky a doporučuji ji proto k obhajobě. 

V Praze dne 5. září 2008 
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PhDr.Tamara Hrachovinová,CSc. 


