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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá subjektivním vnímáním kvality života lidí se 

schizofrenií.  Hlavním cílem této práce bylo zjistit kvalitu života lidí se 

schizofrenním onemocněním, kteří mají placené zaměstnání pomocí řízeného a 

strukturovaného rozhovoru zaměřeného na zjištění kvality života v oblastech rodiny, 

přátel, schizofrenie a léčby, zaměstnání a invalidních důchodů, diskriminace a 

stigmatizace, osobní víry a náboženství a celkového pocitu kvality života. 

V této bakalářské práci se zabývám také vysvětlením pojmů schizofrenie, kvalita 

života, rozdílem mezi přechodným a podporovaným zaměstnáním, sociální práci s 

lidmi se schizofrenií.  

Čtenář zde nalezne i stručné informace, jak to funguje v organizacích, které v Praze 

nabízí různé druhy chráněných míst, ať se jedná o chráněné dílny, kavárny nebo 

obchůdky.   
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Summary 

This bachelor thesis focuses on the subjective perception of quality of life for people 

with schizophrenia. The main objective of this thesis was to determine the quality of 

life of people with schizophrenia who have paid employment by a controlled and 

structured dialogue aimed at finding out the quality of life in the areas of family, 

friends, schizophrenia and treatment, employment and disability pensions, 

discrimination and stigmatization, personal beliefs and religion and the overall 

feeling of quality of life. 

In this bachelor thesis I am also concerned with explaining the terms schizophrenia, 

quality of life, the difference between temporary and supported employment, social 

work with people with schizophrenia.  

The reader will find a brief information on how it works in organizations that Prague 

offers different types of protected sites, whether they are sheltered workshops, cafes 

and shops. 
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