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Studentka v práci podává přehled o základních pojmech, popisuje činnost sociálních služeb,
přibližuje možnosti i komplíkace, se kteiými se duševně nemocný potýká. Dále nastiňuje
činnost sociálnibo pracovníka a organizací, jež se duševně nemocným věnují. Na závěr
popisuje cestu jednoho z klientů, která je praktickou ukázkou toho, jak snadno se duševně
nemocný může ocitnout v těžko řešitelné situaci. Dále studentka upozorňuje na potřebu
organizací, které těmto lidem pomáhají.
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je definice
sóciální práce, metody sociální práce, definice pojmu "duševně nemocní", duševně nenweul
vě statistických údajích, příčiny duševních poruch, obecná charakteristika problémd
s duševním onemocněnim, flnančnl situace, stigmatizace nemocných, historie péče o duševně
nemocné, duševně nemocní v systému zdravotní a sociální péče, sociální pracovník v péči o
duševně nemocné, psychosociální rehabilitace Gejí historie).
Obsahem praktické části j!'l charakteristika zaffzení poskytující pomoc duševně ne~ým
(Eset-Help, Fokus Praha) a kazuistika jednoho z mnoha příběhl\.
Velmi oceňuji kapitolu věnovanou individuáIní a skupinové sociální práci - též vhodně
propoj.enou s. historickým přehledem. Studentka ovšem málo využívá citací v teoretické části.
Zajlmavá je kapitola ,,Duševně nemocní ve statistických údajích", která uvádí, jak vysoké
procento lidí zastupují právě duševně nemocní. Velmi kladně hodnotím kapitolu ,,Historie
péče o duševně nemocné", kde studentka popisuje jejich vývoj od starověku až po nov{)Věk.
Podrobněji se studentka věnuje charakteristice psychiatrických léčeben, kdy je patrné, že je
skutečně navštívila, a má vlastní zkušenost. Vhodně je též zařazena kapitola "Sociální
pracovník v péči o duševně nemocné", kdy studentka vyzdvibuje jeho úlohu v této oblasti.
Velice výstižně charakterizuje psychosociální rehabilitaci - její historii, praxi, možnosti
bydlen! duševně postižených a jejich pracovnibo uplatoěnf, síť služeb zaměstnávání pro
dlouhodobě duševně nemocné.
přínosem je v práci podrobná charakteristika dvou zaffzenl poskytujících pomoc
BeIIlOCným - Bset Help, Fokus Praha, kdy studentka též vychází z vlastní zkušenosti.
Pro dokreslen! uvádí jednu zajímavou kazuistiku. Graficky i stylisticky je práce na velmi
dobré úrovni. Kapitoly na sebe logicky navazují aje použita vhodná literatura.

Velkým

duše,vně

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dohře.

Otázky k obhajobě:

I) Proč jste si zvolila právě toto téma?
2) Jaká je podle Vás úroveň péče v ČR o duševně nemocné?
3) Proč jste zvolila pro charakteristiku právě Eset Help a Fokus Praha?

