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Téma a cíl práce 

 

Zvolené téma diplomové práce – komunitní péče a rozvoj těchto služeb pro lidi s duševním 

onemocněním – váže na osobní profesní zájem autora a souvisí rovněž s právě probíhající 

reformou psychiatrické péče. Působení multidisciplinárních týmů je vnímáno jako integrální 

součást systému komunitní péče, což je v našich podmínkách poměrně nová záležitost. 

Z tohoto důvodu může hlubší zmapování tématu přinést inspiraci pro stávající i budoucí týmy 

a pro vznik příslušných standardů. Cíle práce proto směřovaly do zjištění a popisu obtíží, 

kterým tyto služby (potažmo týmy) čelí při poskytování péče a formulovat doporučení pro 

praxi. Autor práce nejen zmapoval problémy, které mají vliv na efektivní týmovou spolupráci, 

ale i širší kontext působení multidisciplinárních týmů v terénu. Výsledky v podobě 

doporučení pro praxi mohou být využity organizacemi poskytujícími tento druh služeb jak pro 

reflexi činnosti stávajících týmů, tak při konstituování týmů nových.  

 

Struktura a obsah práce 

 

Diplomová práce je členěna standardně na část teoretickou a výzkumnou (praktickou). 

S ohledem na cíl práce se autor v první (teoretické) části zaměřuje na definování základních 

pojmů souvisejících s komunitní péčí o duševní zdraví a popis jejích hlavních principů. 

Specificky se pak věnuje terénnímu týmu, jeho složení a odborným kompetencím, větší 

prostor pak věnuje case managementu, který tvoří jednu z hlavních složek práce 

multidisciplinárního týmu v přirozeném prostředí klientů. V neposlední řadě pak popisuje 

samotnou týmovou spolupráci, která tvoří jednu z nejdůležitějších podmínek pro efektivní 

fungování týmu. V tomto kontextu je významná podkapitola věnující se specifikům týmové 

spolupráce, ve které autor upozorňuje na možná rizika, jakými mohou být např. vliv 

odborného vzdělání a převažující identifikace s vlastní profesí, a další možné překážky. 

Poslední kapitola přináší zahraniční zkušenosti s fungováním komunitních týmů v praxi 

a porovnání mezi modely komunitních týmů v USA a Nizozemí včetně italské zkušenosti 

s centry duševního zdraví, která mají postupně vznikat i v České republice. 

 

Výzkumná (praktická) část diplomové práce je věnovaná popisu metodologie, průběhu 

a výstupům výzkumného šetření a formulaci doporučení ve sledovaných oblastech. Výsledky 

jsou při prezentaci rozděleny na dvě části – složení multidisciplinárních týmů a jejich řízení 

a část zaměřená na specifika multidisciplinárních týmů, procesy ovlivňující týmovou 

spolupráci, překážky a příčiny. Nechybí kapitola věnovaná etickým aspektům výzkumu, 

ve které se autor vyrovnává mimo i s faktory, které jej mohly ovlivnit jako výzkumníka. 

 

 



2 

 

 

Metody výzkumu 

 

Pro dosažení formulovaného cíle práce autor zvolil kvalitativní přístup, a to ve snaze 

o zachycení autentické, každodenně žité reality konkrétních pracovních týmů. Původně 

zamýšlené využití techniky focus group nebylo z důvodu časových a logistických možné, 

byly tedy realizovány hloubkové polostrukturované rozhovory. Získaná data byla zpracována 

technikou otevřeného kódování a následně interpretována. V interpretaci zjištěných dat 

se autor snaží o provázanost informací v rámci zkoumaných úrovní a popis vzájemných 

vztahů a v diskusi se zpětně opírá o teoretické zakotvení v literatuře. Kvalitativní výzkumná 

metoda byla s hledem na cíl práce zvolena vhodně, za ocenění stojí také transparentnost 

popisu přípravy a celkového průběhu výzkumu.   

 

Formální náležitosti  

 

Z hlediska formálních náležitostí odpovídá předložená diplomová práce zcela požadavkům 

na ně kladeným, projekt diplomové práce je v příloze přiložen. Autor pro zpracování tématu 

využil relevantní zdroje, z nichž většina je ze současného období. Hojně využívá zahraniční 

literatury, což umožnilo zprostředkovat inspirativní přístupy pro působení terénních 

multidisciplinárních týmů ze zahraniční. Autor ve své diplomové práci správně cituje 

a odkazuje, jen upozorňuji na jeden chybějící titul v přehledu literatury, na který se autor 

v textu vícekrát odkazuje (SAMSHA, 2008). Ojediněle se v textu se vyskytly gramatické 

chyby (s. 11, 68, 78), které však dle mého názoru nesnižují celkovou kvalitu prezentovaného 

textu. Práce je zpracována velmi čtivým způsobem, autor vzájemně propojuje jednotlivé 

kapitoly a provází tak čtenáře nenásilně svým textem. V teoretické části práce autor vytvořil 

kvalitní konceptuální základ pro realizaci výzkumné části a zpětně se k části teoretické 

vztahuje v diskusi zpracovaných výsledků výzkumu, čímž vhodně propojuje teoretickou část 

práce s částí praktickou.   

 

Závěr  

 

Celkové zpracování diplomové práce Tomáše Kasíka je na nadstandardní úrovni, a to jak 

z hlediska obsahového, tak z hlediska stylistického včetně jejího grafického zpracování. 

Je rovněž nutné vyzdvihnout praktický přínos diplomové práce, který je možno považovat 

za významný s ohledem na současně probíhající reformu psychiatrické péče a formování 

standardů péče poskytované lidem s duševním onemocněním v terénu.  

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm výborně.  

 

 

Doplňující otázka 

Ve své diplomové práci jste se mimo jiné dotkl poměrně důležitého tématu, jakým jsou 

chybějící kritéria pro ukončování péče a podpory klientům, aby byla volná kapacita pro další 

klienty v terénu. Toto téma však nebylo explicitně součástí realizovaných rozhovorů 

s respondenty, proto se nad tímto tématem zamyslete a z pohledu Vaší praktické zkušenosti 

navrhněte další postup při jejich stanovování.   

 

 

V Praze dne 15. června 2018 

Ingrid Štegmannová 


