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Tomáš Kasík předkládá diplomovou práci, kterou považuji za velmi (až neobvykle) zdařilou. Je zaměřená na 

aktuální téma – multidisciplinární komunitní terénní týmy poskytující služby lidem se závažným duševním 

onemocněním v rámci nově vznikajících center duševního zdraví. Jedná se o „sondu do současné praxe 

konkrétních služeb a skromnou reflexi situace v období začínající reformy psychiatrické péče“ (s. 39). Jejím 

cílem je jednak popsat multidisciplinární složení týmů, týmovou spolupráci a specifika týmových procesů, 

jednak popsat obtíže, kterým tyto týmy čelí při poskytování terénní péče v multidisciplinárním složení (s. 39). 

Na základě těchto zjištění pak autor podává doporučení pro praxi těchto týmů. Deklarované cíle se podařilo 

naplnit (viz dál).  

 

V úvodu student srozumitelně a přehledně popisuje rámec, ve kterém se práce pohybuje, svůj vztah k tématu a 

podává stručný přehled obsahu práce.  

 

Teoretická část je věnována dvěma základním tématům. Prvním je komunitní péče o duševní zdraví (historie, 

situace v ČR, principy služeb), druhým komunitní terénní týmy (složení a kompetence, role, týmová spolupráce 

a zahraniční zkušenosti s prací v multidisciplinárních týmech při poskytování komunitních služeb). Obě části 

jsou založeny na odborné, především zahraniční literatuře (vč. řady odborných studií publikovaných 

v zahraničních časopisech), která je doplněna o aktuální české zdroje. Všechny zdroje se v textu vzájemně 

doplňují, jsou srovnávány a vytváří tak odborný a smysluplný celek (což se nakonec odráží i v kap. 4.3 Diskuse). 

Oceňuji, že všechny kapitoly obsahují text, který se přímo vztahuje k cílům práce, a nejsou příliš obecné (zejm. 

kap. 2).   

 

Praktická část je uvedena částí metodologickou. Úvodem je objasněn předmět a cíle výzkumu (s. 39). 

Formulaci cílů považuji z hlediska aktuálního dění v poli i z hlediska metodologického za vydařenou a student 

jimi jasně navazuje na teoretickou část práce. Pro zkoumání student zvolil kvalitativní přístup, který považuji 

za adekvátní. V kapitole 3.2 objasňuje, jakou a proč zvolil výzkumnou strategii a metodu (hloubkové 

polostrukturované rozhovory) a jak pracoval se získanými daty (přepisy rozhovorů a následné otevřené 

kódování, které se stalo základem struktury části práce popisující zjištění). Rozhovorů student uskutečnil šest, 

a to se zástupci čtyř různých týmů. Výběr takového vzorku student srozumitelně obhajuje v kap. 3.3. Závěrem 

metodologické části se student věnuje etickým rozměrům zkoumání, především pak reflektuje téma 

anonymity účastníků výzkumného šetření a svoji roli v něm (autor práce se v prostředí dlouhodobě profesně 

pohybuje).  

Vlastní výstupy analýzy jsou v kapitole 4, kterou považuji za velmi zdařilou. Student zde prokazuje schopnost 

zacházet s daty (dostat se k nim, „vidět je“, srovnávat, hledat jejich význam a třídit je do smysluplných celků). 

Výstupy jsou členěny do čtyř částí. Ve všech částech student zjištění dokladuje vhodně zvolenými citacemi. 

V první části (kap. 4.1) je popsáno složení týmů z hlediska odbornosti / profesí, pracovních úvazků a obsahu 

práce, a dále pak struktura řízení těchto týmů. Druhá část (kap. 4.2) je věnována týmové spolupráci a obsahuje 
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řadu dílčích témat, která byla pro respondenty důležitá v souvislosti s fungováním týmu (porady, předávání 

informací, kompetence jednotlivých pracovníků / profesí a vliv profesní historie na fungování v týmu, rozsah 

pracovních úvazků jednotlivých členů týmu, role vedoucího týmu). V další části (kap. 4.3) autor diskutuje 

výstupy svých zjištění s odbornou literaturou a vrací se tak k poznatkům z teoretické části práce. V poslední 

části (kap. 4.4) se obrací směrem k praxi a podává konkrétní manažerská doporučení pro komunitní terénní 

týmy, která navazují na zjištění prezentovaná v předchozích kapitolách. Tato doporučení se týkají složení 

týmů, pracovních úvazků jednotlivých členů, procesu výběru a adaptace pracovníků, týmové spolupráce a 

vedení týmů. Všechna prezentovaná doporučení považuji za vhodně zvolená a realizovatelná.    

 

V závěru práce jsou shrnuty základní poznatky a je přidáno pár osobních postřehů autora práce.  

 

Pokud se týká formální stránky práce, tak text je dobře strukturovaný a přehledný, autor uvádí podkapitoly 

vysvětlujícím shrnutím, některé delší nebo více strukturované kapitoly obsahují na konci shrnutí. Práce je také 

velmi čtivá, student má velmi kultivovaný projev. Jen výjimečně se v práci objevují překlepy (např. s. 23).  

 

Jednou ze silných stránek práce je využití literatury (celkem se jedná o 62 relevantních odborných zdrojů, 

z nichž 36 je zahraničních). Citace z literatury jsou jasně odlišeny.  

 

Podle mého názoru se jedná o nadstandardní zpracování diplomové práce, a to jak v oblasti práce s literárními 

zdroji (teoretická část), tak z hlediska práce s daty (praktická část) a jejich využitím pro praxi (část 

k doporučením). Doporučuji proto práci k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji stupněm 1.   

 

 

Otázky k obhajobě:   

V doporučeních zmiňujete zapojení peer pracovníka do týmu a jeho „důkladnou předchozí přípravu“ (s. 105). 

Zároveň doporučujte věnovat pozornost výběru a adaptaci nových členů týmu. Jaká konkrétní opatření byste 

navrhoval, pokud by se jednalo právě o peer pracovníka, tedy pracovníka, který má zkušenost s duševním 

onemocněním (nebo se dokonce jedná o člověka, který se s některými projevy onemocnění stále potýká)?   

 

 

Doporučuji práci k obhajobě.  

Navrhovaný stupeň klasifikace:  výborně (1) 

 

_________________________  

Vypracovala PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. dne 5. 6. 2018 


