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Téma práce je aktuální, protože následná péče o lidi s psychiatrickou diagnózou není u nás 
zdaleka vyřešená. 

V úvodu nám diplomantka velice přehledně nastínila cíle a obsah práce. Její vyjadřováni 
je přesné a způsob, jakým podává informace, naznačuje preciznost při práci s prezentovanými údaji. 

Rozsah teoretické části je přiměřený a autorka jí rozčlenila do dvou tematických oblasti, a 
to charakteristika onemocnění a služby následné péče. Jednotlivé kapitoly obsahují i citace 
výpovědí lidí se schizofrenií, které dokreslují teoretické poznatky. Kladně hodnotím, že vychází z 
různých literárních zdrojů, což nebývá vždy v podobných pracích samozřejmosti. Stručně, ale 
přehledně, zmapovala služby následné péče. 

Práktická část je zaměřena na oblast bydleni, které diplomantka zná ze své praxe. Uvádí 
šest typů chPáněného bydlení různých organizací, ty pak porovnává. Čtenář zde získá jasné, stručné 
a přehledné charakteristiky těchto zařízeni. Text je proložen a oživen citacemi z rozhovorů, které 
autorka vedla s pracovníky bydleni. Zajímavá je S.kapitola, kde jsou zařazeny úryvky rozhovorů 
s klienty. Autorka na nich dokumentuje motivaci klientů, jejich očekávání a přípravu na pobyt. 
Seznamuje čtenáře s rehabilitačními plány a cituje, co k nim říkají pracovníci. Kapitola 6 se zabývá 
důvody odchodu z chráněného bydleni. Diplomantka opět vychází z rozhovorů s klienty a 
pracovníky, výsledky uvádí v přehledné tabulce. Navazují výpovědi o tom, kam klienti odcházejí. 
Závěr praktické části se věnuje hodnoceni služeb ze strany klientů i pracovníků. Kapitoly na sebe 
svými tématy logicky navazují, tím, že obsahují citace rozhovorů, dobře ilustrují celou 
problematiku. 

Závěr neobsahuje pouze shrnutí přdchozích informaci, ale i zamyšlení nad následnou péči v 
ČR. Autorka také uvádí vlastni návrh a podněty pro její zlepšení. 

Jsem přesvědčena, že po přečtení této práce si čtenář udělá jasný a plastický obrázek o 
popisovaných službách. Na práci kladně hodnotím, že je promyšlená, pro zájemce o danou 
problematiku srozumitelná a jasně psaná. Obsahuje dostatečný přehled podstatných informací k 
danému tématu. 

Celkový rozsah práce je přiměřný, kvalita literárních pramenů je dobrá a aktuáIni, formální 
úroveň odpovídá požadavkům, jazyková a stylistická úroveň je pěkná. Diplomantka pracovala 
samostatně, o práci hodně přemýšlela. 
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Jaký je Váš názor na písemnou dohodu, která se někde s klienty 
dělá a na přípravu na bydleni. Mohou nějakým způsobem ovlivnit 
efektivnost této služby? 
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