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Radka Švecová zpracovává téma komunitní péče o osoby trpící duševním onemocněním.   

Kladně hodnotím, že se v takto širokém tématu zaměřila pouze na jednu oblast, a to bydlení. 

Těžiště léčby a následné rehabilitace osob trpících těžkým duševním onemocněním je stále 

ještě situováno do psychiatrických léčeben a ordinací ambulantních psychiatrů. Význam 

komunitní péče je sice v posledních letech stále více zdůrazňován, zabývají se jím orgány 

státní správy i samosprávy prakticky na všech úrovních, objevují se její legislativní zakotvení, 

ale uvedení do praxe je stále nedostatečné. Autorka si tedy zvolila velmi aktuální 

a důležité téma. 

 

Za cíl práce si autorka vytyčila zmapování služeb v oblasti podpory bydlení a jejich zasazení 

do celkového kontextu komunitní psychiatrie a komunitní péče. Praktická část sestává 

z kazuistiky a rozhovoru s terapeuty a klienty. 

 

Dle mého názoru je předkládaný text na vynikající úrovni. Práce je logicky strukturována, 

opatřena velmi pěkně zpracovaným úvodem i závěrem, po formální stránce zcela vyhovující. 

Po jazykové i faktografické stránce je na vysoké úrovni. Autorce se podařilo podat na malém 

prostoru, který je pro tento typ práce určený, ucelený a poměrně přesný obraz dané 

problematiky. Nechybí základní informace o duševním onemocnění, které jsou zároveň zcela 

správně zpracované jen v míře nutné pro pochopení problematiky. Nechybí zde popis 

legislativního rámce pro poskytování sociálních služeb v ČR, ale ani zasazení do širšího 

evropského kontextu. Autorka dále postupuje od obecného ke konkrétnímu.  

Po přečtení práce získá čtenář ucelený obrázek o dané problematice. Ví nejen, jak by měl 

ideální model péče o duševně nemocné fungovat, ale zároveň zná negativní jevy a překážky, 

které realizaci tohoto modelu brání. Autorce se podařilo naplnit cíl, který si v úvodu práce 

stanovila. 

 

Prakticky jediná výtka, která by se dala vznést, se týká bibliografické základny. Autorka si 

v průběhu práce „posteskne“, že v ČR je nedostatek odborné literatury na dané téma (což je 

pravda), ale bohužel jí tato úvaha nevede k hledání a použití zahraničních zdrojů. 

 

Bakalářskou práci Radky Švecové považuji za velmi zdařilou a jednoznačně ji doporučuji 

obhajobě. Navrhuji, aby byla hodnocena stupněm výtečně (A). 

 

Témata k diskusi 

1. Poskytovatelé sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním se v současné době 

potýkají s nedostatkem klientů. Ten se projevuje jak u poskytovatelů služeb v oblasti 

bydlení, zaměstnávání, tak při poskytování například poradenství. Ve své práci se 

zmiňujete o překážce v podobě vysoké ceny. Zkuste zformulovat další důvody 

(problém finanční nedostupnosti např. u poradenství odpadá). 

2. V kapitole 3.3.2 v subkapitole D hovoříte o práci tzv. case managera. Můžete přiblížit, 

o co se jedná? (kdo takového člověka za klientem posílá, kdo jej platí, jak se o této 

možnosti klient dozví, popř. které organizace tuto službu poskytují) 
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