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Autorka předložené bakalářské práce se rozhodla zjistit, jak služby pro klienty s duální 

diagnózou, kde je spojeno psychiatrické onemocnění se závislostí, vyhovují klientům, 

jak jim pomáhají a jak jsou pro ně dostupné. Toto téma je opomíjené a vzhledem 

k sociálním dopadům duální diagnózy, která je zátěží pro samotného klienta, jeho 

rodinu a blízké i pro širší okolí, je z hlediska oboru sociální práce důležité. 

Bakalářská práce sestává z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou 

představeny základní pojmy s danou problematikou související. Po stručném uvedení 

podstaty závislosti a po výčtu látkových a nelátkových závislostí pokračuje autorka 

přehledem duševních onemocnění. Dostává se k otázce duální diagnózy, k modelům 

její léčby a ukazuje příklady technik práce s klienty s duální diagnózou.   

Praktická část je tvořena kvantitativním výzkumem – dotazníkovým šetřením. Výzkum 

proběhl ve čtyřech organizacích, které byly ochotny spolupracovat a které autorka ve 

své práci krátce představila.  Dotazníky autorka vyhodnotila, ke každé otázce vytvořila 



graf, výzkum je diskutován.  Ze získaných výsledků je nejnápadnější skutečnost, že 

přijímání lidí s duální diagnózou do služeb pro duševně nemocné je ztížené vysoko 

nastavenými prahy, což může mít za následek to, že klient začne propadat sítí 

psychosociální pomoci.   

Bylo by možné namítnout, že otázek, které autorka dotazníkem položila, je málo, a že 

by bylo možné dostat se k zajímavějším odpovědím. Autorka ale narazila na bariéru 

nejen v zařízeních, která odmítla umožnit výzkum, ale také na bariéru vyplývající 

z dvojité diagnózy. Počet otázek byl vzhledem ke schopnosti soustředění oslovených 

klientů na hranici jejich možností.   

Cíl této bakalářské práce byl naplněn. Bylo zvoleno náročné téma, autorka si s ním 

v mezích možností poradila dobře a já oceňuji její odvahu vydat se do oblasti, která 

zatím dostala málo pozornosti. 

Předložená práce splňuje náležitosti bakalářské práce.   

Práci doporučuji k obhajobě a v případě zdařilé obhajoby doporučuji  

hodnocení velmi dobře 

 

        PhDr. Olga Havránková 

 

V Praze, 22.1.2017 

         


