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   Předkládaná bakalářská práce na téma: „ Činnosti Denního centra psychoterapeutického sanatoria 

Ondřejov a vnímání lidí s psychiatrickým onemocněním laickou i odbornou veřejností“ byla 

vypracována v rozsahu 47 stran, ale obsahuje ještě i mnoho stran zajímavých a ilustrativních příloh. 

   V úvodu práce nás autorka seznamuje s důvody, které ji vedly k výběru tématu. Vzhledem ke 

studovanému oboru je téma vhodně zvoleno.  

   V úvodu práce je také jasně a vhodně zvolený cíl teoretické i praktické části práce. 

   Cílem teoretické části práce je popsat hlavní charakteristiku duševních onemocnění z pohledu 

sociální práce a také popsat význam a funkci denního psychoterapeutického sanatoria ( DPS) 

Ondřejov. 

   Teoretická část začíná stručným představením DPS Ondřejov. Další navazující kapitola je věnována 

přehledu duševních nemocí, podle mezinárodní klasifikace chorob (MKCH). Úvodní řádky kapitoly 

jsou nápaditě věnovány výhodám i nevýhodám užívání MKCH. Následuje výčet chorob podle 

jednotlivých diagnóz a jejich stručný popis a objasnění užitých pojmů. Kapitoly jsou přehledně a 

srozumitelně zpracovány. 

   Kapitola 4. s názvem „Psychiatrický klient“ a kapitola 5. „ Formy léčby v ČR“ jsou též podrobně, 

srozumitelně a vhodně zpracované. 

   Kapitola 6. se podrobně věnuje představení DPS Ondřejov, historii, struktuře i zmínce o financování. 

   Celá 7. kapitola představuje tým pracovníků DPS Ondřejov. Zvlášť zdařilá je kapitola 7.3 „ Náplň 

práce sociálního pracovníka“. Další 8. kapitola je věnována hlavním spolupracujícím organizacím. 

   Zdařilá je 9. Kapitola, která představuje možnost chráněného a komunitního bydlení pro osoby 

s duševním onemocněním a i 10. kapitola Chráněné dílny, přechodné a podporované zaměstnávání. 

   Kapitola 11. Vhodně objasňuje, jakým klientům se DPS Ondřejov věnuje. 

   Celá teoretická část je zdařilá, je výborně propracovaná, přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe 

logicky navazují. 

   Cílem praktické části práce je, na základě dotazníků interpretovat názory vybrané skupiny lidí na 

duševní onemocnění. Dotazník nalezneme v příloze č.2. , jednotlivé hypotézy ( 5 hypotéz) jsou 

vhodně formulovány, otázky, volba skupin respondentů i vyhodnocení, interpretace i grafické 

znázornění jsou zdařilé. 

   V závěru práce autorka opět poukazuje na to, že si lidé málo uvědomují, že psychické onemocnění 

si zasluhuje stejnou pozornost a péči jako onemocnění fyzické. 



   Cíle, které si autorka v úvodu práce stanovila, splnila. 

   Po formální i obsahové stránce je práce na výborné úrovni. Práce s literaturou, výčet i výběr titulů 

literatury i ostatních zdrojů je odpovídající. Přílohy jsou též vhodně a přehledně v práci řazeny. 

 

 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň: výborně 

 

 

Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Popište, jaké skupiny respondentů a proč jste si zvolila pro svůj výzkum. 

2. S jakým zařízením byste mohla porovnat podmínky DPS Ondřejov? 

3. Kde byste chtěla prezentovat výsledky svého výzkumu? 

4. Pro koho by mohla být Vaše práce prospěšná? 
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