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Aktuálnost zvoleného tématu: Zvolené téma je aktuální. Ač existuje 
v současné době místy až nepřehledné množství nabídek vzdělávání pro sociální 
pracovníky pracující v oblasti péče o duševní zdraví,chybí v oboru koncepce 
kontinuálního systematického vzdělávání. 

Struktura práce/ vnitřní provázanost Práce je rozdělena do dvou větších 
celkfJ.V první části (členěné do 5 kapitol) autorka uvádí popis základních pOjmfJ, 
definici komunitní péče, popis systému péče o duševní zdraví u nás. Poslední dvě 
kapitoly první části věnuje úvahám o náplni práce a vzdělávání sociálních pracovníkfJ 
v oblasti psychiatrie. V praktické části autorka se snaží zmapovat potřeby vzdělávání 
sociálních pracovníkfJ, jako nástrOj šetření si zvolila strukturovaný rozhovor. Práce je 
přehledně člena, jednotlivé části na sebe logicky navazují. 

Prvních pět kapitol: Autorka cituje zhruba 16 autorfJ, VYChází z materiálfJ 2 
organizací (PL Bohnice a ESET Help). Užitečné by bylo i uvést více zdrojfJ a pokusit se 
o srovnání náplní práce pracovníkfJ většího počtu zařízení. Zajímavé by bylo jistě 
srovnání se zahraničím. 

Praktická část: Autorka k šetření použila metodu strukturovaného rozhovoru s 
11 sociálními pracovnicemi, zaměstnankyněmi PL a pražských neziskových organizací. 
Z popisu není jasné, jak autorka při výběru postupovala, a nakolik je tedy soubor 
representativní. Rozbor a závěry šetření jsou srozumitelné, snad by si zasloužily ještě 
podrobnější rozbor. 

Práce s literaturou:Autorka celkem ve své práci, která má v elektronické 
podobě 67 stran textu, cituje 15 prací, z toho 1 zahraniční. Pro účely diplomové 
práce je tento objem citací příliš skromný. 

Jazykový projev autorky je srozumitelný, text má stylisticky vcelku dobrou 
úroveň,grafická úprava odpovídá požadavkfJm diplomové práce. 

Závěr: V práci si autorka klade za cíl zmapovat potřeby vzdělávání u sociálních 
pracovníkfJ PL a 4 neziskových organizací, pracujících s lidmi s duševním 
onemocněním. Na práci pracovala samostatně a tento cíl se jí podařilo naplnit 
(s výše uvedenými výhradami). Protože práce je po formální stránce dobře 
zpracována, napsaná s citem pro předkládanou problematiku, navrhuji známku velmi 
dobře pokud při obhajobě autorka doplní svou prezentaci diskusi alespoň jedné ~... 
otázky z těch, které si klade v závěru práce. 
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