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Autorka si pro svou rigorózní práci zvolila téma v současné době velmi aktuální,  

zaměřující se na oblast multidisciplinarity v oblasti  péče o duševně nemocné. I když 

tato tematika má v ČR určitou tradici a historii, inovativnost a aktuálnost je dána 

procesem transformace psychiatrické péče, mj.rozvojem center duševního zdraví. 

Jde o relativně nový článek v systému, s nímž přichází impulz revokovat některé 

otázky a zblízka si je prohlížet.  

V tomto smyslu je zpracována přehledová, empirická  část práce, jejíž šíře odpovídá 

autorčinu záměru – zmapovat , pojmenovat, zargumentovat důvody transformace 

psychiatrické péče, metodologii, s velkým akcentem na  multidisciplinaritu týmu. 

Přehledová práce přináší solidní exkurs do problematiky, vychází z dostupné 

literatury a neopomíjí v dostatečné míře zahraniční zkušenosti jako určitý referenční 

rámec k naší české zkušenosti. 

V empirické části práce sleduje autorka dva výzkumné cíle: 

1. Jakým způsobem funguje multidisciplinární tým v komunitní péči pro duševně 

nemocné? 

2. Vymezit a popsat kompetence psychiatrických sester a sociálních pracovnic 

v multidisciplinárním týmu v Centru duševního zdraví pro Prahu 8. 

Autorka pro svůj kvalitativní výzkum zvolila a) polostrukturovaný rozhovor individuální 

b) polostrukturovaný rozhovor společný c) Focus group. 

Dále autorka diskutované otázky kategorizovala do sedmi tematických okruhů, které 

použila jako základní strukturu pro vedení rozhovorů se 13 dotazovanými osobami.  

Výsledky empirická části práce se jeví jako užitečné shrnutí i podnět dosavadní 

zkušenosti multidisciplinárního týmu, za velmi podstatné informace považuji kromě 

podnětů k profesní roli psychiatrické sestry a roli sociálního pracovníka informace a 

poznatky spojené s relativně novou profesí peer konzultanta.  

Kromě závěru práce obsahuje rovněž diskusi. Po jazykové stránce nemám námitek, 

práce je čtivá a formulačně přehledná.  

Citace a odkazy jsou v rigorózní práci užívány náležitě.  

Celkově považuji práci za přínosnou, řešenou na náležité úrovni. Doporučuji 

k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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