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Autorka si pro bakalářskou práci zvolila problematiku pracovního uplatnění lidí
s duševním onemocněním. Za cíl si stanovila zmapovat sociální služby , které mají usnadnit
vstup na otevřený trh práce prokázat význam jejich komplexního pojetí.
V teoretické části práce se autorka zabývá schizofrenií a zejména těmi průvodními
jevy onemocnění, které se negativně promítají do sociálních vztahů pacientů a do jejich
schopnosti pracovat a uspět v zaměstnání. Výstižně charakterizovala vnitřní svět člověka,
který onemocněl schizofrenií a podmínky léčby. Odůvodnila proč je toto onemocnění
spojené s rizikem sociálního vyloučení a nastínila, jak tomuto riziku lze předcházet. Za
nezbytnou považuje komplexní léčbu, která zahrnuje nejen medikaci a lékařskou péči, ale
také další vzájemně propojené a koordinované programy a služby, které obsáhnou
podporu ve všech oblastech života , které mou být v důsledku nemoci narušeny . Autorka
zdůrazňuje význam práce v životě člověka i právo lidí se zdravotním postižením na pracovní
uplatnění
V praktické části práce autorka popsala a odůvodnila pojetí, programy a metodické
postupy služeb komplexní rehabilitace v oblasti zaměstnávání. Připomněla, že se jedná
součást komplexní psychiatrické rehabilitace a představila některé organizace, které je
zajišťují. Význam komplexnosti, návaznosti a propojení lékařské péče, posouzení zdravotně
a kvalifikačně přiměřených prací, míru podpory poskytované v rámci přechodného a
podporovaného zaměstnání klientům i možnosti podpory pro zaměstnavatele , kteří se
rozhodnout zaměstnat či vytvořit pracovní místa pro lidi handicapem sleduje autorka jako
stěžejní prvky a podmínky efektivity popisovaných služeb. Jejich význam dokládá
v podrobně a přehledně zpracované kazuistice klienta, který pracovní rehabilitací úspěšně
prochází.
V závěru bakalářské práce autorka zdůraznila potřebnost podpory ke znovunalezení
práce a význam komplexní rehabilitace pro lidí s psychiatrickým onemocněním.
Předkládaná práce splňuje formální náležitosti. Z hlediska obsahu má promyšlenou
koncepci a strukturu, svědčí o velmi dobré úrovni teoretických znalostí i dovednosti
uplatňovat je praxi.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A – výtečně.
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Připomíná, že se jedná součást komplexní psychiatrické rehabilitace a představuje
některé organizace, které je zajišťují.

