
Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou využití Camberwellského formuláře 

pro mapování potřeb, klinické verze, v procesu hodnocení potřeb lidí s duševním 

onemocněním s cílem odpovědět na otázku, zdali se tento nástroj jeví jako užitečný 

pro identifikaci potřeb lidí s duševním onemocněním v procesu poskytování konkrétních 

sociálních služeb (služby poskytované o.s. Fokus Praha) a zdali může být užití tohoto nástroje 

v praxi v tomto kontextu nosnou platformou pro návrh vhodných intervencí.  

 Práce má teoreticko-aplikační povahu. V teoretické části je věnována pozornost 

problematice potřeb, především některým teoretickým konceptům potřeb, dále je zde věnován 

prostor tématu  případné existence specifik v systému potřeb u lidí s duševním onemocněním 

a detailnímu popisu  Camberwellského formuláře pro hodnocení potřeb – jeho 

charakteristikám, podmínkám pro administraci a způsobu administrace a využití výsledků 

v praxi. 

Empirická část si klade za cíl zmapovat jednak oblasti potřeb, v nichž klienti a zájemci 

o služby o.s. Fokus Praha potřebují podporu, jednak popsat, jakou formu a míru podpory 

v těchto i dalších životních oblastech již využívají a druhak se snaží zmapovat, do jaké míry 

se změnila struktura v systému potřeb u výběrového souboru dotazovaných v rámci znovu 

mapování potřeb po půl roce.  Na příkladech konkrétních případových studií se dále snaží tato 

práce ilustrovat, jakým způsobem se v praxi o.s. Fokus Praha využívá Camberwellský 

formulář pro hodnocení potřeb, klinická a verze, a jakým způsobem se dále pracuje 

s výsledky tohoto mapování. 

Bakalářská práce představuje Camberwellský formulář pro šetření potřeb jako užitečnou 

pomůcku pro mapování potřeb klientů s duševním onemocněním v kontextu sociální služby 

a to jak na začátku spolupráce (tedy v souvislosti s indikací do služby) tak v průběhu 

spolupráce klient a jeho klíčového pracovníka - pro vytvoření klientovi „na míru šitého“ 

rehabilitačního plánu, monitorování jeho zdravotního stavu a sociální situace. 

Systémem potřeb a hodnot jako takových u člověka jako jedinečného individua se tento 

nástroj blíže nezabývá. Může být ovšem oporou pro otevření této problematiky ve spolupráci 

s klientem prostřednictvím rozhovoru na toto téma anebo použití jiného, vhodnějšího nástroje 

k tomuto účelu určeného. 

Uchopení souvislostí mezi tématem potřeb a hodnot tvoří významnou základnu 

pro porozumění sobě i klientovi,  pro nějž je obvykle pomáhající pracovník oporou, jistotou 



a tím, kdo doprovází na cestě životem s nemocí, postižením, traumatem anebo tíživou životní 

situací. Z tohoto důvodu je velmi důležité se těmto tématům věnovat a proto vnímám funkční 

uchopení rámce obecné a vývojové psychologie, psychologie osobnosti i dějin psychologie 

jako významné pro praxi všech pomáhajících profesí. 

 


