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1. Zaměření diplomové  práce a její základní koncepce  

 

Diplomová práce ( dále také DP) je věnována procesu zavádění nové pozice tzv. peer 

konzultanta  do oblasti péče o duševní zdraví - s akcentem na zkoumání faktorů, které 

ovlivňují jeho zapojení a  práci v týmu. Důležitou součástí DP je kromě kvalitativního 

výzkumu ve třech týmech, kam byl nově peer konzultant zařazen,  i její teoretická část, ve 

které autorka zpřehlednila zahraniční i domácí poznatky o této problematice. 

 

Diplomová práce je členěná do dvou částí – teoretické a praktické.  Zpracována je v rozsahu 

cca 120 stran (plus seznam literatury) a doplněna přílohami, které se vztahují k výzkumné 

části DP. 

 

Teoretická část práce je koncipována jako úvod do problematiky, vysvětlen je termín a 

koncept „peer konzultanta“, zpřehledněny jsou základní poznatky ze zahraniční literatury, 

popsán aktuální stav a zkušenosti v České republice. 

 

V praktické části autorka popisuje východiska svého kvalitativního výzkumu, kde použila 

metody rozhovoru, pozorování a jí vytvořenou časovou osu. Data z rozhovorů byla 

zpracována induktivní metodou inspirovanou zakotvenou teorií. Výzkumné otázky byly 

zaměřeny na proces, pozitiva a úskalí začlenění peer pracovníka do pracovního týmu.  

 

Zaměření práce a její základní koncepce vyjádřená vnitřní strukturou práce je v souladu s 

autorčiným záměrem a splňuje tak požadavek kladený na diplomové práce ohledně souladu 

cílů, kterých mělo být dosaženo se způsoby, jaké k tomu byly použity. Autorka výzkumu 

věnovala čas a projevila i svou kreativitu, znalost tématiky. 

 

2. Zvolené metody a úroveň formálního zpracování 

Použitá výzkumná technika  odpovídá kladeným otázkám, zpracování dat je podrobné, 

umožňují vhled do procesu zpracování, závěry jsou přehledné.  

 

Stylistická i formálně-gramatická úroveň práce je na dobré úrovni, text je sdílný - má   

kvalitní odbornou úroveň, která ale nejde na úkor jeho srozumitelnosti.  

 

Ve své práci  autorka vychází převážně ze zahraniční odborné literatury, což odráží i reálné 

množství publikací v českém prostředí k tématu. Seznam použité literatury (60 citací) je 

zpracován odpovídajícím způsobem  

 

3. Doplňující otázky pro ústní obhajobu 

 

Jaké kroky při zavádění nové role peer konzultantů do týmů vidíte v českém prostředí jako 

zásadní, neopomenutelné? 

 

 



4. Celkové zhodnocení práce 

 

Diplomová práce obsahuje cenné poznatky pro praxi. Autorka dokázala v diskusi, závěru a 

návrzích na opatření postihnout silné, ale i slabší stránky procesu začleňování nové pozice 

peer konzultanta do týmu. Vzhledem k výrazné změně v dynamice týmu, kterou tato pozice 

přináší, jsou její zjištění o nezbytnosti důkladné přípravy a jí navržené kroky důležitým 

vkladem pro posílení procesu změny. 

 

Posuzovanou diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

klasifikačním stupněm výborně. 

Doporučuji teoretickou část i závěry výzkumu dále prezentovat (na konferencích či 

v odborném tisku). 
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