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Téma práce: Integrace klientů se schizofrenií do společnosti 

 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce autorky bylo zachytit míru integrace nemocných se 

schizofrenií včetně stigmatizace a podat informaci o typech a rozsahu pomoci zařízení, 

které klienty s tímto typem nemoci doprovází. 

 

 

Počet stran textu (Úvod – Závěr):    

48 a 16 stran příloh 

 

 

 

 

 

1. Kritéria hodnocení práce: 

 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Splnění cíle 
X           

Samostatnost studenta                      

při zpracovávání  tématu 

X    

Vyváženost teoretického výkladu      

a praktického řešení, návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 

X 

 

   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 

X    

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 

X 

 

   

Hloubka provedení analýzy           

(ve vztahu k tématu) 

X    

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, text, grafy, tabulky, 

poznámkový aparát, přílohy) 

X 

 

           

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 

 

 

X   

Hodnocení práce dle jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 



2. Využitelnost výsledků práce v praxi, popř. v teorii: 
 

       žádná                               průměrná                             nadprůměrná 

 ----------- 

 

 

 

 

 

3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
V teoretické části bakalářské práce je velmi kvalitně zpracována klasifikace, formy a 

diagnostika, včetně symptomatologie. Nechybí rozsah příznaků, kognitivní dysfunkce a 

vše je vyčerpávajícím způsobem citačně podloženo, což je možno vnímat i jako diskuzi. 

Zvláště oceňuji kapitoly, zabývající se integrací a resocializací 

Čím se liší jednotlivé uváděné organizace, které se zaměřují na integraci? Vyjmenujte 

negativa a pozitiva.. 

Dalším sledovaným závažným problémem je sebestigmatizace a stigmatizace ze strany 

okolí a jejich zvládání. 

Na teoretickou část logicky a v co nejširším možném rozsahu navazuje výpověď 

vybraných klientů, kteří mají s touto chorobou zkušenosti. Nebylo jednoduché sehnat 

dostatečný počet klientů, ochotných ke spolupráci, přesto se s tím autorka vypořádal. 

 

 

 

 

 

 

4.  Bakalářská práce    je      –        doporučena  k obhajobě. 

 

 

 

 

 

5. Navržený klasifikační stupeň:  Výborně 
(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 

 

 

 

 

 
V Praze  dne 30..5.2018                    RNDr. Jana Leontovyčová, Csc. 

                 podpis vedoucího bakalářské práce 


