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„Dostupnost a kvalita péče o duševní zdraví pro cizince v Praze“ 
 

 Téma předložené diplomové práce je z mého pohledu velmi aktuální a cenné. 

Problematika interkulturních souvislostí v oblasti péče o duševní zdraví je zároveň velkou 

výzvou. Posuzovaná diplomová práce si klade za cíl shrnout dosavadní poznatky z 

psychologické praxe v práci s jazykově odlišnými klienty. Výzkumná část je pak zaměřena na 

situaci v České republice, konkrétně v Praze, kde se s takovým typem psychologické pomoci 

setkáváme poměrně často. Diplomová práce je psána anglicky, což je vhledem k literárním 

zdrojům a povaze výzkumu srozumitelné.  

 

 V teoretické části práce se autor v několika kapitolách věnuje problematice 

interkulturních souvislostí na obecnější rovině a závěrem pak přibližuje situaci psychologické 

péče v České republice. Tuto část práce hodnotím jako zdařilou. Autor dle mého posouzení 

vhodně tematicky volil kapitoly a přehledně je zpracoval vzhledem k zamýšlenému 

empirickému šetření. Autor pracoval s přiměřeným množstvím našich i zahraničních 

literárních zdrojů, včetně elektronických.  

 

 V rámci empirické části práce si autor klade základní výzkumnou otázku v souladu 

s tématem práce a dále pak zpřesňuje dílčími výzkumnými otázkami (str. 54). V rámci 

výzkumu autor pracoval s klinickou (N = 27) a neklinickou (N = 74) populací. Výsledky jsou 

pak zpracovány jednak kvantitativně (četnosti a procenta), tak i kvalitativně (analýza 

rozhovorů). Tuto část práce pokládám rovněž za zdařilou. Výzkumné otázky, charakteristiky 

výzkumného souboru, zvolené metody výzkumu i analýzy dat jsou náležitě popsány a 

doplněny informacemi o způsobu šetření. Za kvalitně zpracovanou považuji rovněž kapitolu 

„Diskuse“, kde se autor věnuje na různých úrovních limitům svého výzkumu a výsledky 

porovnává s dosavadními výzkumnými i praktickými souvislostmi.  

 

 Závěrem nutno říci, že za předloženou diplomní prací stojí rovněž množství práce, 

která souvisela s realizací výzkumu a nezřídka měla organizační povahu a lingvistickou 

povahu. Jelikož jde z mého pohledu o takto systematický výzkum v České republice zatím 

ojedinělý, navrhuji, aby získaná data a jejich analýza byla rovně publikována ve formě článku 

u nás a případně i v zahraničí.  

  

 

 

 

 Předloženou diplomní práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení „výborně“.     

 

 

 

 

 

V Praze dne 22.srpna 2017      Markéta Niederlová 


