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 Téma bakalářské práce je zvoleno vhodně, zabývá se problematikou 

systému sociálního zabezpečení ve vztahu k osobám s duševním onemocněním, 
především pak k osobám s diagnózou psychózy.  

 Bakalářská práce je opatřena úvodem a závěrem (přičemž závěr je 

nesprávně číslován) a dále je rozdělena do příslušných kapitol a podkapitol. 

Autorka se v práci věnuje rozboru konkrétních příkladů z praxe, na kterých 

demonstruje slabá místa v systému sociálního zabezpečení ve vztahu k osobám 
s duševním onemocněním. Bakalářská práce rovněž obsahuje několik příloh.  

 

 Autorka si zvolila několik cílů. Prvním cílem je analýza sociálních 

problémů vybraných pacientů psychiatrické kliniky, dále promítání duševní 

nemoci do řešení situace, které pacienti upřednostňují, a v čem je obtížné pro 
pacienty spolupracovat s požadavky společnosti a v čem je pro společnost těžké 

pochopit jednání pacientů. Posledním cílem je pak návrh opatření, která by 

mohla vést ke zmírnění sociálního vyloučení osob s duševním onemocněním.  

 

 První kapitola je obecným úvodem do problematiky psychóz a seznamuje 

nás např. s definicí psychózy, diagnostikou, průběhem onemocnění, dělením 
psychóz dle MKN-10 apod. Zajímavým oživením první kapitoly je historický 

exkurz, vč. stručného nástinu vývoje psychiatrie v Česku. Druhá kapitola je 

věnována definici pojmů, se kterými se můžeme v bakalářské práci setkat. Ve 

třetí kapitole se autorka věnuje základnímu popisu systému sociálního 

zabezpečení v České republice. Čtvrtá kapitola přibližuje fungování konkrétní 
instituce – Psychiatrického centra Praha. 

Za velmi přínosnou považuji část práce opatřenou kasuistikami (5. 
kapitola), kdy autorka čerpá ze své vlastní praxe sociální pracovnice na 

psychiatrické klinice. Tuto kapitolu považuji za nosný pilíř celé práce společně 

s definováním slabých míst v systému sociálního zabezpečení (viz kapitola č. 6 – 

Proč lidé s psychotickým onemocněním v systému sociálního zabezpečení 

opakovaně selhávají?) a s vyvozenými doporučeními (opatřeními) uvedenými 
v kapitole č. 9. V sedmé kapitole se autorka snaží o shrnutí názorů lidí z praxe, 

které získala odpověďmi na otázku, v jaké oblasti sociálního zabezpečení jsou 

lidé s duševním onemocněním nejvíce diskriminování a jakým způsobem. 

Vzhledem k tomu, jak sama autorka uvádí, že nezamýšlela do práce zařadit 

výzkum nebo anketu, nehodnotím tuto část z tohoto pohledu (použité výzkumné 
metody, výběr respondentů, interpretace získaných dat apod.). Přesto lze říci, že 

je tato kapitola zajímavým doplněním práce. 



Pozitivně hodnotím to, že se autorka neopomněla v 8. kapitole věnovat 

navrhovaným změnám v rámci sociální reformy, které vešly v platnost až po 

odevzdání práce. 

 Naplnění stanovených cílů se pak daří naplňovat především díky 
konkrétním příkladům z praxe a jejich podrobnému rozboru, které poukazují na 

někdy nekoncepční opatření, nepružnost a nedostatky v systému sociálního 

zabezpečení směrem k osobám s duševním onemocněním, a navrhovaným 

opatřením. 

 
 Výběr literatury je ve vztahu k vybranému tématu adekvátní. 

Nedostatkem může být absence práce se zahraničními zdroji. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Zdůvodnění, závěr: Tato závěrečná práce, i přes některé drobné nedostatky, 
které jsou však vyváženy zkušenostmi z praxe, splňuje náležitosti dané pro 

bakalářskou práci. Závěrem lze konstatovat, že se vzhledem k výše uvedenému 

jedná o kvalitní práci. 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: Jaké jsou hlavní priority Evropského 
paktu za duševní zdraví a pohodu? 

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: B – velmi dobře 
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