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Bakalářská práce Dominika Aubrechta se věnuje problematice schizofrenního onemocnění 
z hlediska pracovní rehabilitace. V praktické části  se zaměřuje na hodnocení služby pracovní 
rehabilitace o.s. Green Doors jejími klienty-mladými lidmi s dg. schizofrenního onemocnění.   
Autor se dané problematice věnuje již dlouhodobě v praxi. Téma bakalářské práce je aktuální 
a vhodně zvolené, neboť kvalitní pracovní rehabilitace je jedním z faktorů, které přispívají 
k uzdravení, sociálnímu začlenění a zachování kognitivních schopností a sociálních 
dovedností osob s tímto onemocněním.   
Praktická část práce vznikla na základě potřeby přímo v organizaci Green Doors, výsledky 
jsou tedy ihned aplikovatelné v praxi této organizace. 
V úvodu práce jsou stanoveny cca tyto cíle: 
1/ v teoretické části uvést d problematiky pracovní rehabilitace s psychicky nemocnými 
pacienty, 
2/ v praktické části zmapovat spokojenost klientů se službami o.s Green Doors.  
 
   Graficko-formální a jazyková stránka 
Práce má rozsah, který splňuje podmínky na rozsah bakalářské práce ( 86 stran a 33 stran 
příloh). Vhodnější by bylo přílohy číslovat samostatně. Členění kapitol má logickou strukturu, 
členění na jednotlivé kapitoly a podkapitoly je přehledné.   
Určitou slabinou je jazyková úroveň práce - je zde patrná určitá těžkopádnost při volbě 
vhodných výrazů či délky souvětí (př. strana 38 – „Jejich prostřednictvím klient dosahuje 

hledání a aplikaci ovládacích mechanismů a strategií, náhledu na své obtíže vyplývající 

 z  charakteru onemocnění“ nebo př. str. 77 „Součástí jejich práce je naplnit potřebu klienta 

dozvědět se o projevech nemoci v určitém prostředí, když ne samotnou edukací, tak 

odkázáním na službu, kde by byli v tomto ohledu vzděláni“).  Je nutno zmínit i výskyt 
překlepů či zkomolenin jmen v textu. 
Citace v práci jsou uváděny správně. Seznam literatury by měl být řazen v abecedním pořadí. 
 
Podklady: vhodnost pro téma a kvalita zpracování. 
Autor využívá 16 tištěných zdrojů a 3 elektronických zdrojů. Většina tištěných zdrojů má 
charakter učebnic, monografií či metodických materiálů, jeden zdroj je anglickém jazyce. 
V bakalářské práci bych očekávala větší zastoupení cizojazyčných zdrojů, větší podíl čerpání 
aktuálních informací z odborných časopisů (ať již v českém či anglickém jazyce). Jedná se o 
celosvětově značně široce zpracované téma! U zdrojů měl být autor opatrnější s aktuálností-
jedná se o velmi rychle se vyvíjející problematiku, zdroj starý 10 let může v tomto případě 
obsahovat informace, které již zdaleka nejsou aktuální.  
I přes výše uvedené výhrady je patrné, že autor umí adekvátně zacházet s odbornou literaturou 
včetně a prokázal schopnost tuto literaturu zpracovávat. 
 
 
 



 
Analytická, kritická a reflektující úroveň tvůrčího zpracování práce 
 
V teoretické části práce se autor věnuje v 1. kapitole problematice Schizofrenie obecně 
(definice, příčiny, léčba, prognóza), ve 2., 3.  kapitole  přechází k tématu pracovní rehabilitace 
jako součásti psychiatrické rehabilitace. Ve 4. kapitole se již konkrétně věnuje psychosociální 
rehabilitaci v občanském sdružení Green Doors. D. Aubrecht tak v teoretickém úvodu 
postupuje logicky od obecného ke konkrétnímu, promyšleně charakterizuje  jak problematiku 
schizofrenie, tak problematiku pracovní rehabilitace. Chybí mi vyjasnění vztahu mezi pojmy 
pracovní rehabilitace x sociální rehabilitace. Vhodným doplněním a oživením  kapitoly  
4. Příklad dobré praxe by byla kazuistika či reflexe metod rehabilitace  (konkrétně 
podkapitola 4.2),  jednalo by se o vhodnou ilustraci jednotlivých metod rehabilitace o.s. Green 
Doors. Takto je například obtížné konkrétně si představit, jak vypadá rehabilitační plán nebo 
kognitivní mapy (strana 37). Bez praktických příkladů je text velmi těžko „stravitelný“, 
zejména pro osoby, které se s danou problematikou setkávají poprvé.  
V praktické části autor velmi podrobně zpracovává metodiku výzkumu. Oceňuji podrobný 
popis dané metodiky, včetně detailního popisu jednotlivých oblastí dotazníku a tvorby 
dotazníku i administrace dotazníku.  
Celkový soubor klientů, kteří se mapování zúčastnili, je sice poměrně malý (17 respondentů), 
to ale je zdůvodnitelné malým počtem osob, které čerprají služby o.s Green Doors.  
Autor správně uvádí detailní charakteristiku souboru v tabulkách na straně 50. U tabulek mi 
chybí popisy obou os (x a y), tabulky jsou pak málo srozumitelné.  
Výsledky autor zpracovává po jednotlivých oblastech (doménách) a to spíše kvalitativně, 
jednotlivě analyzuje každou položku dle počtu respondentů, kteří uvedli tu kterou odpověď a 
doplňuje komentářem. Tato kvalitativní forma zhodnocení dotazníku je vhodnější nejen 
vzhledem k počtu respondentů, ale i k faktu, že má větší vypovídající hodnotu a pro pilotní 
fázi testování dotazníku se jedná o nutný krok. Ke kvantitativnímu zhodnocení dotazníku by 
student musel být vybaven jednak adekvátní znalostí statistických metod, jednak by bylo 
nutné přeformulovat část položek dotazníku a vymezit způsob hodnocení odpovědí (např. 
odpovědi formou škálového hodnocení).  
Autor výsledky podrobně vyhodnocuje a doplňuje vlastními úvahami v kapitole 7. Diskuze, 
zvláště zajímavé výsledky pak uvádí v kapitole 7.2 Výsledky, které jsou zvláště vhodné ke 
zvážení. Limity svého šetření pak uvádí v kapitole 7. 4 Možné zkreslení. 
Celkově lze shrnout, že autor naplňuje stanovené cíle práce jak v teoretické, tak 
praktické části a výsledky mapování spokojenosti klientů o.s Green Doors lze s určitými 
limity aplikovat ihned do praxe organizace. Práce splňuje nároky kladené na 
bakalářkou práci, pro výše uvedené přednosti i nedostatky práce navrhuji celkové 
hodnocení C (dobře), 
 
Mgr. Lucie Hubertová 
15. 1. 2010  
Otázky k obhajobě: 
1/ Které výsledky získané mapováním spokojenosti klientů jsou ihned přenositelné do 
praxe Vaší organizace? 
2/ Můžete nám blíže objasnit metody rehabilitace, které využívá Vaše organizace? Co 
jsou to kognitivní mapy? 


