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     Posuzovaná práce se zabývá problematikou potřeb lidí s duševním 

onemocněním, kteří vyhledají pomoc či asistenci specializovaného pracoviště, 

v daném případě Fokusu Praha, o. s. Z celého textu je patrné, že autorka danou 

problematiku dobře zná a že v tomto prostředí dlouhodobě pracovala. Jejím cílem 

pak je ověřit využití Camberwellského šetření pro detekci potřeb klientů s duševním 

onemocněním. Práce je poměrně rozsáhlá (66 stran) a z formálního a jazykového 

hlediska splňuje nároky na bakalářskou práci a jako takovou ji doporučuji k obhajobě.    

     Práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se 

autorka věnuje nejprve oblasti potřeb a jejich hodnocení u lidí s duševním 

onemocněním. Představuje nám také další metody, které se u nás i ve světě 

využívají. Pak se již zaměřuje na Camberwellské šetření (CAN) jako nástroj, který 

využívá ve svém empirickém šetření. Popisuje zde celou metodu i její možné 

podoby. Tuto část práce považuji za zdařilou, autorka podává přehledný a ucelený 

popis metody, což může být přínosné pro čtenáře, který by se s metodou setkal 

poprvé.  Můžeme říci, že v celé teoretické části prokazuje studentka dobrou 

schopnost práce s literaturou i samotným textem, nepokládá vedle sebe jen 

teoretické poznatky odborníků, snaží se je také kriticky nahlédnout a sumarizovat. 

     V empirické části se dostáváme k popisu výzkumného šetření, metodice výzkumu, 

podrobné charakteristice místa šetření. To nás opět přesvědčuje o tom, že autorka 

se v tomto terénu pohybuje velmi jistě.  Pro svůj výzkum získala souhlasy 16 klientů, 

se kterými pracovala, z nichž 6 se zúčastnilo opakovaného šetření. Získaná data 

jsou uvedena v kapitole číslo 8, kde však došlo k tomu, že v tabulkách 6 - 8 na 

stranách 50 - 52 chybí řádky 15 - 22, což je problematické vzhledem k tomu, že 



nejsou prezentovány jinde. V následující kapitole nazvané „Interpretace dat 

získaných šetřením“ se domnívám, že studentka na interpretaci v první části spíše 

rezignovala, jedná se znovu o prezentaci získaných dat, kdy uvádí, kolik klientů 

v dané oblasti zvolilo příslušnou odpověď. Jako přínosnou zde chápu spíše část 

věnující se analýze případů klientu, kteří se mapování potřeb zúčastnili opakovaně. 

Jsou zde uvedeny 4 kazuistické studie, na kterých autorka dokládá, jaké potřeby byly 

určeny při prvním sezení, jaké z toho byly vyvozeny závěry a jak vypadaly výsledky 

po půl roce, případně, jak se to odrazilo na kvalitě života klienta. Zamýšlí se zde také 

nad využitím šetření pro návrh dalšího postupu při spolupráci s klientem a reflektuje, 

že i když se jí daří identifikovat potřeby klienta, do následné intervence mohou 

vstupovat další faktory, které spolupráci ovlivňují. 

     Vzhledem k výše uvedeným výtkám a zejména vzhledem k tomu, že dle mého 

názoru nejsou u celkových výsledků šetření pomocí CAN provedeny interpretace dat, 

navrhuji známku velmi dobře až dobře na základě průběhu obhajoby. 

V Praze, dne 24. 8. 2012 PhDr. Hana Sotáková

    

     




