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Tato bakalářská práce, v rozsahu 64 stran, včetně literatury, se zabývá individuálním
plánováním a sociální rehabilitací v prostředí sociálních služeb se zaměřením na osoby
s duální diagnózou.
V první části autorka nejprve popisuje základní charakteristiky problematiky osob s duální
diagnózou, duševním onemocněním, závislosti, jejich vzájemné ovlivňování, četnost
výskytu duálních diagnóz, příklady osobností, které touto diagnózou trpěly. Jak uvádí na
str. 8, vychází z dostupné odborné literatury, a to české i zahraniční, a také ze své praxe
v této oblasti, což jako skloubení teorie a praxe, lze jen vítat.
Další kapitola práce se práce zabývá sociální rehabilitací a vysvětlením termínu integrovaná
léčba duálních poruch. Shrnuje také několik pojetí sociální rehabilitace a uvádí vysvětlení
konceptu zotavení, jakožto cíle sociální rehabilitace. Tato pojetí jsou výstižně popsána.
Věnuje zákonné úpravě sociální rehabilitace a individuálního plánování tak jak ji upravuje
zákon o sociálních službách. Pokračuje popisem individuálního plánování v case
managementu a zabývá se také metodou léčby podle fází motivační připravenosti klientů.
Porovnání informací o léčbě podle fází s vlastní zkušeností je případné. (str. 39)
V práci jsou zmíněny spirituální potřeby jako součást sociální rehabilitace. Právě v této
souvislosti oceňuji autorčinu práci s literaturou. Protože nenašla příslušný pramen
v češtině, neváhala pracovat s cizojazyčným textem.
Praktická část práce obsahuje tři kasuistiky. Autorka uveřejňuje i kasuistiku, která popisuje
spolupráci s klientem, který skončil sebevraždou. Navazuje, třeba mimoděk, na velké
postavy z oblasti psychoterapie, které zdůrazňovaly nutnost publikace i chybných kroků,
protože jedině tak je možno považovat edukaci za plnohodnotnou.
Závěr:
Práce zpracovává aktuálním otázky práce, týkající se terapie osob s duální diagnózou,
naznačuje v rámci celého textu i v rámci souhrnu možnosti řešení (např. str. 29 – „Aby
sociální pracovník byl takto s klienty schopen pracovat, potřebuje většinou sám projít
příslušným výcvikem…“)
Cílem práce je základní orientace v oblasti sociální rehabilitace a individuálního plánování se
zaměřením na osoby s duální diagnózou, tento cíl byl splněn.
Práce je velmi dobře strukturována a vychází z rozsáhlého pramenného materiálu. V případě
kasuistik lze vytknout přílišné používání zkratek. Splňuje všechny předpoklady pro tento
druh práce.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení - A
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
A. Jaké závěry z této práce byste doporučila pro využití v praxi?
Jaký druh výcviku, by podle Vašeho názoru, byl vhodný pro sociální pracovníky
pracující s touto klientelou

