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Autorka si vybrala málo prozkoumané téma – organizaci mezioborové týmové spolupráce 

v psychosomatické medicíně a psychoterapii. Inspirovala se svou zkušeností z 

Psychosomatické kliniky v Praze, kde v současné době pracuje a možností zahraničních 

kontaktů, které získala mimo jiné prostřednictvím tohoto pracoviště.  Její práce přináší vhled 

do zkušeností s organizací mezioborové týmové páce v sousedním Bavorsku, kde je 

psychosomatická péče podstatně rozvinutější než u nás.  Její práce tak může být inspirací pro 

naše stávající, případně nově vzniklá psychosomatická pracoviště. 

 Polovinu teoretické části zabírá poměrně známá a často zpracovávaná tématika týmů a 

týmové spolupráce, třetí čtvrtinu teoretické části však autorka věnuje specifikům týmové 

práce ve zdravotnictví a zejména v psychosomatice, mapuje různé modely 

multidisciplinárních týmů. Závěr teoretické části je věnován postavení a právnímu zakotvení 

psychosomatiky v českém zdravotnictví a porovnání s jejím statusem v sousedním Německu. 

Hlavní přínos teoretické části tak spočívá v její druhé polovině. 

Hlavním cílem empirické části jak autorka uvádí, je „popsání zkušenosti s týmovou 

spoluprací na bavorských psychosomatických klinikách na příkladu několika případů“. Jedná 

se tedy o práci charakterem vícečetně deskriptivně kazuistickou. Výběr zařízení zařazených 

do výzkumu nebyl náhodný, ale byl dán ochotou zástupců konkrétních zařízení ke spolupráci. 

To je však v případě diplomových prací běžná zkušenost a vzhledem k pionýrskému 

charakteru průzkumu nemůže devalvovat výsledná zjištění. Metodologii výzkumu autorka 

zevrubně popisuje v úvodu empirické části.  

Autorka si klade i další, poměrně ambiciózní cíl – vytvořit model týmové spolupráce 

v psychosomatice, který by mohl sloužit jako praktický zdroj inspirace pro organizaci 

psychosomatické péče u nás.  

Výsledky ukazují poměrně značné individuální rozdíly v organizaci práce v jednotlivých 

zařízeních, přesto autorka dokázala vyabstrahovat společné rysy psychosomatické páce 

v SRN, které v přehledu uvádí. Na jejich základě pak vytvořila svůj návrh modelu týmové 

spolupráce v psychosomatice v ČR, který v závěru empirické části (tabulka č. 9) popisuje a 

zdůvodňuje.  

Při obhajobě se doporučuji zaměřit na eventuální přesahy diplomové práce, jaký je ohlas na 

výsledná zjištění na autorčině pracovišti, co z jejích návrhů má naději na realizaci, jak a kdy 

plánuje presentovat svá zjištění na půdě psychosomatické společnosti. 



Po formální stránce je práce velmi pečlivě zpracovaná, cituje celkem 40 literárních pramenů,  

s výraznou převahou zahraničních, v anglickém i německém jazyce. Vzhledem k tématu je 

chvály hodno, že abstrakt a klíčová slova uvádí rovněž v anglickém i německém jazyce. 

V průběhu zpracování pracovala autorka samostatně, svůj postup pravidelně konzultovala 

s vedoucím práce i vedením kliniky. Doporučuji práci k přijetí a navrhuji klasifikaci výborně. 
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