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Text posudku:  

 

 Při volbě tématu bakalářské práce vycházela autorka ze zkušeností sociální 

pracovnice zdravotnického zařízení zaměřeného na léčbu a pomoc lidem s duševním 

onemocněním. Za cíl si stanovila  popsat , jak se důsledky  duševních nemocí promítají do 

sociální situace  pacientů a jak ovlivňují možnosti jejího  řešení.  

 V obecné části práce  autorka nejprve  upřesnila cílovou skupinu pacientů.    Jedná 

se o pacienty  kteří se léčí  s psychotickými onemocněními, dále proto  popsala jejich příčiny, 

příznaky a projevy .  Připojila  stručný přehled  charakterizující    změny v přístupech k léčbě  

 duševních nemocí  a důležité   etapy ve vývoji psychiatrie v českých zemích.  Pozornost  

věnovala vysvětlení některých pojmů, které s řešenou problematikou souvisejí, např. 

stigmatizace, diskriminace, sociální vyloučení, nakonec stručně přehledně  představila systém 

sociálního zabezpečení v ČR. 

 V praktické části  práce předložila základní informace o  Psychiatrickém  centru 

Praha, popsala  zaměření a činnosti jednotlivých oddělení  včetně  oddělení sociálního. 

Náročné a komplikované  řešení sociálních problémů  pacientů  zdokumentovala  na šesti 

kazuistikách,    které dokládají , jak se projevují důsledky onemocnění v individuální sociální 

situaci i jak ovlivňují sociální situaci rodiny a jejich blízkých. Z analýz řešení situací  vyplývá  

nejednotnost  posuzování nároků  na přiznání či výplatu invalidních  důchodů,   na 

dávky státní sociální podpory,  příspěvek na péči, nebo také  podmínek evidence uchazeče o 

zaměstnání ze strany  příslušných institucí a orgánů.  Kazuistiky  mohly být lépe využity 

k představení role  sociálního pracovníka zdravotnického zařízení, jeho  aktivit a možností, 

jak se do řešení situace  zapojit a ovlivnit je.  V následující kapitole  autorka  pojmenovává  

příčiny,  které komplikují nebo znemožňují lidem s psychotickým onemocněním využití 

systému sociálního zabezpečení. Autorka bere v úvahu také aktuální změny , které vstupují 

v platnost  od 1.1. 2012 v souvislosti s tzv. sociální reformou.  Očekává, že některé z nich 

budou pro  lidi s duševním onemocněním příznivé ,  ale navrhuje ještě další opatření  ke 

zlepšení jejich sociální situace. 

 Předkládaná bakalářská práce vychází z praktických zkušeností autorky , je 

prakticky zaměřená, osvětluje jak  konkrétní problémy, do kterých se dostávají  lidé  

v důsledku  duševního  onemocnění,  tak i   úskalí v jejich řešení. Návrhy  opatření svědčí o  

velmi  úrovni znalostí ,  kritickém náhledu a    porozumění vzájemným souvislostem ve 

vztahu ke  zvolené problematice.  

 Autorka přistupovala  ke zpracování práce zodpovědně, dostatečně využívala 

konzultace.  Vycházela z aktuálních a relevantních zdrojů, s odkazy na literaturu a citacemi 

pracovala v souladu s požadavky. Grafické a jazykové zpracování a celková úprava práce jsou 

také na velmi dobré úrovni. Obsahová struktura je přehledně a logicky uspořádaná.   



Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  

B velmi dobře. 

 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

Jaká opatření,  postupy a metody navrhujete  k podpoře mezioborové spolupráce pro zajištění 

komplexní a koordinované pomoci lidem s duševním opatřením lidem s duševním 

onemocněním ? 

Jak vnímáte roli sociálního pracovníka zdravotnického zařízení ? 
 

 

 

 

 

V Praze dne 20. 1. 2012 

                    PaedDr. Marie Vorlová 
 

 

 


