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Studentka zvolila velmi aktuální téma – s přihlédnutím k naléhavé potřebě přeměny přístupu
k osobám s psychickým onemocněním.
Předložená diplomová práce má 61 stran autorského textu tvoří ji pět hlavních kapitol. Autorka
nejprve charakterizuje sociální služby se zaměřením na služby pro klienty s duševními poruchami,
ve druhé kapitole uvádí metody sociální práce – tato kapitola by měla být podle mého názoru
rozsáhlejší a konkrétnější. Ve třetí kapitole se věnuje schizofrenii – popisuje toto onemocnění,
příčiny jeho vzniku, výskyt, projevy a léčebné možnosti. Za příliš stručnou považuji i čtvrtou
kapitolu, kde studentka pouze zmiňuje možnosti bydlení pro klienty se schizofrenií. I zde bylo
možno se tématu hlouběji věnovat právě v kontextu sociální práce. Do tématu by, dle mého
názoru, patřila i palčivá problematika zaměstnávání osob s duševním onemocněním.
V páté kapitole studentka popisuje pozorování, které uskutečnila při několikadenní stáži
v terapeutické komunitě. Některé závazné údaje chybí (doba, čas šetření), namísto obecného
popisu kazuistiky (s. 54) by byla přínosnější dobře zpracovaná kazuistika konkrétní.
Oceňuji však snahu o podrobné zpracování vypozorovaných skutečností, studentka poukazuje
i na významnost a přínos této sociální služby.
Podle Obsahu má celá práce logickou strukturu s dobrou návazností jednotlivých kapitol, ty jsou
však obsahově nevyvážené, některé příliš stručné (kpt. 2. a 4.) či nenaplňující název (zejména kpt.
5.2. – Možnosti ovlivňování sociální službou klienty se schizofrenií). Cíle práce formuluje a shrnuje
autorka až v Závěru.
Použitá literatura je aktuální a dostatečná ve vztahu ke zpracovanému tématu, studentka užila
i cizojazyčnou literaturu. Práce má velmi pěknou úpravu, autorka ji doplnila fotografiemi
z absolvované stáže.
Připomínky k formální stránce:
- Chybí Seznam zkratek
- V textu jsou četné nelogické formulace (…s.22,25,27,31,….) a občasné pravopisné chyby (s.
13, 15…)
- Nepřiměřeně dlouhé a časté přímé citace (kpt. 3.2., 3.5….)
Námět k obhajobě:
- Uveďte organizace v ČR, které poskytují chráněné a podporované bydlení pro klienty
s chronickým psychiatrickým onemocněním

Cíl práce – představit problematiku sociálních služeb pro nemocné schizofrenií – studentka přes
výše uvedené nedostatky a omezení – splnila.
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