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     Téma je bezesporu aktuální jak vzhledem k současnému přístupu k osobám s duševní 

poruchou, tak ve vztahu ke studovanému oboru autora.

     Bakalářská práce čítá 48 stran vlastního textu a je členěna do osmi hlavních kapitol.       

     V Úvodu student formuluje cíle práce a uvádí motivaci k volbě tématu – delší dobu 

pracuje v organizaci, která se zaměřuje na sociální rehabilitaci osob s psychiatrickou 

diagnózou. V první kapitole se stručně zaměřuje na historii oboru psychiatrie a především na 

aktuální stav v tomto oboru v ČR. V dalších – příliš stručných – hlavních kapitolách zmiňuje 

duševní zdraví, ochranu práv duševně nemocných a situaci v transformaci psychiatrické péče 

v ČR. V páté kapitole se autor zaměřuje na psychopatologie a následně charakterizuje duševní 

onemocnění, s jejichž nositeli nejčastěji pracuje jakožto s klienty organizace Green Doors.     

V sedmé kapitole se šířeji věnuje problematice sociální práce s osobami s duševním 

onemocněním, včetně komunitní péče a pracovní rehabilitace. V poslední kapitole 

charakterizuje Green Doors z.ú., uvádí příběhy dvou klientek, které prošly rehabilitací 

v organizaci a shrnuje výsledky jejich sociální rehabilitace.

Připomínky:

- Nepovažuji za obsahově vhodné popisovat v Úvodu detailně zdroje, z nichž autor 

čerpal (ty mají být uvedeny v odkazech v textu a v Seznamu literatury) a zmiňovat 

schéma citací, které je pro odbornou práci rovněž standardní. Nepřiměřeně velmi 

stručně je oproti tomu v Úvodu nastíněn obsah bakalářské práce.

- Neúměrně krátká je především kapitola 4 (necelá jedna strana je pro hlavní kapitolu 

v bakalářské práci málo)

-  Jazykovou úroveň práce snižují stylistické chyby a neobratné formulace – např.: 

     Úvod: „…práce s lidmi s duševním onemocněním úzce souvisí s mým učebním 
             oborem.
           „Dílčími cílemi jsou nastínění pozadí….“
     s. 26: „….schizofrenici nejsou nic, čeho bychom se měli obávat“

                 Závěr: „ lehce jsem zabrousil i do veřejného mínění“
- Za diskutabilní zdroj pro odbornou práci považuji knihu autora KŘESADLO, Jan. 

Průvodce inteligentního laika džunglí současné psychologie a psychiatrie

(některá tvrzení neodpovídají současným poznatkům v psychiatrii)

     Text má vcelku logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují. Jazyková 

úroveň práce není dobrá (připomínky).



     Použitá literatura je dostatečná vzhledem ke zpracovanému tématu, četné a aktuální jsou 

elektronické zdroje.

     Z předložené práce je zřejmý zájem studenta o zpracované téma a schopnost utřídit 

poznatky z práce s klienty.

Otázka k obhajobě:

- Vyjmenujte sociální služby určené pro osoby s duševním onemocněním a sdělte, 

které z nich využívají nejčastěji klienti organizace Green Doors. 

Přes uvedené připomínky předložená bakalářská práce splňuje podmínky a nároky kladené na 

odbornou práci.

Bakalářskou práci hodnotím:                                                  velmi dobře 

                                                   

V Praze, dne:       28.5.2015                                                                                 J. Ondrušová


