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Práce pojednává o principech psychiatrické rehabiIitace a představuje empirický

výzkum uskutečněný mezi klienty chráněného komunitního bydIeníposkytovaného
organizací Bona o.p.s. v Praze B zaměřený na psychosociální potřeby ktientů. Autorka

má něko|ika|etou zkušenost práce v této organizaci v ro|i asistenční sluŽby, a jak její

práce dokazuje, je velmi dobře teoreticky i prakticky obeznámena s ýchodisky,
moŽnostmi a podmÍnkami poskytování péče o k|ienty se závaŽným duševním

onemocněním.

V teoretické části autorka na základě důk|adného zpracováníodborné literatury

předslavuje historický vyvoj a současný poh|ed na moŽnosti psychiatrické rehabilitace u

pacientů trpících chronickým psychotickým onemocněním, zejména schizoÍrenií.

Zajištění podmínek pro naplnění psychosociá|ních potřeb je jednou se základních
podmínek stabilizace a Úzdravy. V souvis|osti s rozvojem nových moŽností léčby jiŽ ve

většině případů není nutná trva|á hospita|izace v psychiatrických léčebnách, a otvírají

se nové možnosti Života v přirozenějším prostředí, které by bra|o v polaz individuá|ní

životní situaci pacientů a napomáhalo úzdravě a spokojenosti. Autorka poukazuje na

skutečnost, Že v důs|edku onemocnění řada pacientů přichází o zázemí rodiny, a je tedy

odkázána na podporu spo|ečnosti. Jako odpověd' na tyto potřeby se i u nás v nedávné

době zača|a rozvíjet komunitní péče, která má zajistit komplexní a kontinuá|ní péči o

pacienty. Autorka nastiňuje jednotlivé mode|y a moŽností péče, a zaměřuje se zejména

na chráněné bydlení, které je předmětem zájmu kvalitativního výzkumu představeného

v druhé části diplomové práce.



Empirická část práce představuje kvalitativní výzkum mezi klienty chráněného bydIení

zajiŠťovaného organizací BoNA, o. p.s. Autorka nejprve představuje základn í poslání

této organizace a způsoby, jimiŽ jsou uváděny principy psychiatrÍcké rehabÍ|itace do
praxe. JelikoŽ věděnío potřebách lidí vyuŽívajících sluŽeb je v současné době spíše
anekdotické neŽ systematické a podobný výzkum v našem prostředí dosud nebyl
zpracován, velkým přínosem celé práce je jejízaměření na perspektivu klientů

vyuŽíva!ících s|uŽby komunitní péče. Metodo|ogie vyzkumu je pojata důkladně, téma je

dobře vymezené a vyzkum je dostatečně speciÍícký i obsáh|ý, rozsah studie (hloubkové

rozhovory s osmí respondenty)je pro účely diplomové práce vyhovující. Autorka

důs|edně popisuje a zdůvodňuje jednot|ivé Íáze výzkumu (design, sběr a ana|ýzu dat,

etické ohledy vůči účastníkům výzkumu), trysledky jsou představeny systematicky a
přehledně. Pět deÍinovaných výzkumných otázek zaměřených na situaci chráněného

byd|ení dobře strukturuje směr výzkumu, zároveň však poskýuje možnost obsáhlého a
detaiIního popisu konkrétních životních situací jedotlivych k|ientů. Zorným úhIem

pohledu jsou jejich psychosociální potřeby a moŽnosti i limiý jejich nap|nění v

chráněném bydlení, pojednáníje obsaŽné a zároveň velmi barvité. Autorka představuje

sociá|ní zálzemí k|ientů a jejich trajektorií sítí poskytovaných sIuŽeb (psychiatrické

|éčebny a nemocnice, chráněné bydlení, péče v rodině, ústavy sociá|ní péče). Výzkum
pofurzuje, Že odpovídajicí životní zázemí a uspokojení zák|adních psychosociá|ních

potřeb je zce|a zásadní podmínkou procesu Úzdravy, a adekvátní péče o pacienty trpící

chronickými Íormami závažných duševních onemocněníje tedy i z medicínské
perspet<tivy re|evantní a potřebná'

Jedná se o ve|mi kvalitní práci. Autorka prokázala obeznámenost s problematikou

psychiatrické rehabilitace a principy péče o psychosociá|ní potřeby pacientů, schopnost
uskutečnít metodo|ogícky nosný a obsahově smys|up|ný výzkum, a přehledně a

srozumitelně prezentovat výs|edky výzkumu. Práce rovněŽ vznáší podněty pro da|ší

vyvoj s|uŽeb v této ob|asti a má tedy potenciá|ně i praktický přínos' Práci doporučuji k

obhájenía (v upravené verzi) k publikaciv relevantním odborném periodíku.
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