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1. Obsah a struktura práce 

Diplomová práce přiměřeného rozsahu (89 stran plus přílohy) je tematicky aktuální, 

odpovídá odborné orientaci katedry a potřebám praxe. Cíl práce spočívá ve snaze zjistit, zdali 

se velmi vážně duševně nemocní (s psychotickým onemocněním z okruhu schizofrenních poruch 

a z okruhu afektivních poruch) mohou uplatnit v konkurenci na současném trhu práce a zda 

disponují postačujícími pracovními kompetencemi. Skladba a členění textu jsou smysluplné, 

v souladu s výzkumným záměrem diplomantky. Všechny součásti textu, včetně příloh, mají své 

opodstatnění. 

 

2. Odborná úroveň 

Cíle práce jsou projektovány adekvátně, včetně postupů jejich naplnění. Teoretická část 

je promyšleně zpracovaná, obsahuje hlavní témata k dané problematice. Čtivou formou 

informuje o podstatě, klinickém obraze, etiologii, průběhu a prognóze vybraných duševních 

nemocí a také o některých souvisejících problémech duševně nemocných, které by mohly být 

významné jak pro hledání zaměstnání, tak pro samotný výkon profese. V teoretické části je 

patrná drobná disproporce mezi kapitolami 3, 4 a 5 v neprospěch páté, klíčové kapitoly, 

věnované trhu práce a duševně nemocným na trhu práce. Celkově je však kvalita teoretické 

připravenosti a informovanosti o zkoumaném tématu velmi dobrá. 

Empirická část zahrnuje veškeré nezbytné náležitosti, které vyplývají z použitého 

kvantitativního designu. Postupně vymezuje problém a cíle práce, formuluje hypotézy, 

použitou dotazníkovou metodu vlastní konstrukce a průběh sběru dat v rámci předvýzkumu 

(pro dopracování použitého dotazníku) a samotného výzkumného šetření provedeného u 55 

respondentů. V rámci empirického šetření studentka získala mnoho podnětných a v praxi 

využitelných údajů, dobře zpracovaných a adekvátně interpretovaných a podle hypotéz 

diskutovaných. Práci zakončila přehledným souhrnem dosaženého, limity šetření a závěrem.  

Velmi náročné empirické šetření zvládla výborně, dokázala získat potřebná data od 

poměrně velkého souboru obtížně komunikovatelných pacientů s těžkým duševním 

onemocněním. Nespokojila se s pouhou sumarizací informací, ale dokázala, že získaným datům 

rozumí a umí vysvětlit jejich význam. K přínosným zjištěním paří například to, že pacienti 

projevují zájem uplatnit na otevřeném či chráněném trhu práce, avšak při hledání pracovního 

uplatnění nevyhledávají pomoc specializovaných center. Více jak polovina pacientů (54 %) 

neumí pracovat s počítačem ani na uživatelské úrovni. Pacienti se neorientují v možnostech 

uplatnění na trhu práce, tedy kde a jak práci vyhledávat, či si neuvědomují, co je klíčové.  
 

3. Práce s literaturou 

V naší odborné literatuře patří zpracovávané téma spíše do sféry menšího zájmu 

badatelů, i přesto studentka pro diplomovou práci vyhledala dostatečný počet odborných 

zdrojů. Využívá především monografie, ale i časopisecké prameny, relevantní právní předpisy 



a dokumenty státních úřadů a služeb domácích i zahraničních. V bibliografickém soupise uvádí 

tištěné i elektronické zdroje.  

 

4. Grafické zpracování 

 Po grafické stránce je práce velmi kvalitní, studentka ji opatřila početnými, přehlednými 

a velmi dobře zpracovanými 19 grafy a 22 tabulkami, které usnadňují čtenáři rychlou orientaci 

ve výsledcích. 

 

5. Jazyková úroveň  

 Vzhledem k tomu, že studentka zpracovávala téma spadající do oboru psychopatologie, 

případně psychiatrie, se s odbornou terminologií vyrovnává výborně. Zvládá dobře spisovný, 

čtivý a dobře pochopitelný jazyk. Textová korektura je řádně a pečlivě provedena. 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Jaká opatření v oblasti zaměstnávání duševně nemocných by studentka doporučila? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce  

Diplomantka svou prací prokázala schopnost teoreticky zvládnout vybrané téma a 

samostatně ho výzkumně zpracovat. Diplomová práce odpovídá daným požadavkům, a proto 

doporučuji její přijetí k obhajobě se známkou: výborně. 

 

 

 

V Praze dne 24. srpna 2017                                             doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 

 

 

 


