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Slovní komentář: Diplomová práce na téma Psychoedukace rodinných příslušníků osob 
s dlouhodobým duševním onemocněním se zaměřuje na vysoce aktuální problematiku dlouhodobých 
duševních onemocnění. Mají-li pacienti dlouhodobě a ochotně spolupracovat při léčbě, musí mít 
dostatek informací o nemoci a její léčbě a oporu svého bezprostředního okolí. Relevantní informace 
musí pacientovi a jeho rodině poskytnout zdravotníci. Přednost mají „informace šité na míru“, které 
lze nejlépe předávat prostřednictvím skupinové rodinné psychoedukace. Autorka správně poukazuje 
na absolutní nedostatek pracovišť, která by takové programy poskytovala. Současně zjistila, že 
příbuzní, kteří absolvovali psychoedukační programy, pociťují jednoznačný přínos těchto intervencí. 
Podíváme-li se na grafy 4, 5 a 6, „Co pomáhá příbuzným“, vidíme, že sdílení informací – ať formou 
konferencí, přednášek, „různých zdrojů“, příruček a psychoedukace – tvoří podstatnou část pomoci. 
Data získaná v této diplomové práci originálním způsobem (focus group) přinášejí poskytovatelům 
zdravotnické péče cenné informace o významu psychosociálních intervencí v léčbě dlouhodobých 
duševních onemocnění.  
Otázky k obhajobě: Zjistila jste, že diskusních skupin se účastnily převážně ženy. Ženy převažují i 
v psychoedukačních skupinových programech.  

1. Jak vysvětlíte větší zájem žen? 
2. Navrhněte možnosti, jak přesvědčit mužské členy rodin, aby se rovněž psychoedukačních 

programů účastnili. 
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