
Posudek vedoucího absolventské práce 

Autor práce:  Mirka Kučabová 

Vzdělávací program: Sociální práce 

Název práce:  Úloha sociální pracovnice v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice 

Vedoucí práce:  Mgr. Jana Hostáková, DiS. 

Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah absolventské práce se plně shoduje s jejím názvem a stanovenými dílčími cíli.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Autorka svou práci pojala originálním způsobem,  zaměřila se jak na historii sociální a zdravotní péče, tak na 

vymezení základních pojmů, poslání a cílů sociální práce s tím, že jednotlivé kapitoly zpracovala naprosto 

výstižným způsobem tak, aby co možná nejsrozumitelněji přiblížila téma své absolvenstké práce. Kapitoly na sebe 

navazují, struktura práce je tudíž přehledná. 

 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Jazyk práce je pravopisně a stylisticky správný, v práci se odpovídajícím způsobem používá odborná terminologie, 

která vychází ze znalostí problematiky. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

V rámci kvalitativního výzkumu získavala autorka informace prostřednictvím analýzy spisové dokumentace, 

přičemž výsledné poznatky zapracovala do grafů. Oceňuji, že ke každému grafu poté uvedla komentáře k dané 

problematice, jelikož si pro výzkum zvolila vlastní šetření. 

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  



Autorka vychází především z vlastních praktických zkušeností v daném zařízení, což je pro práci přínosné, při 

jednotlivých konzultacích byla otevřená a akceptovala mé připomínky s tím, že vždy dokázala své názory obhájit. 

    1           2     3       4 

 

 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Použité zdroje jsou pro absolvenstkou práci vyhovující, autorka čeprala z odborné literatury jak domácích, tak 

zahraničních odborníků, dále vycházela z interních zdrojů psychiatrické léčebny, jež následně odcitovala v textu. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část práce vychází nejprve z historických pramenů sociální a zdravotní péče, zabývá se na vývojem 

systému, který byl deinstitucionalizován a zaměřuje se na význam vzdělání sociálních pracovníků a komunikaci 

s pacientem. Autorka dále uvádí zásady komunikace s pacientem. Je třeba zmínit ucelený přehled institucí a 

legislativy pro oblast sociální práce, které jasně poukazují na znalost problematiky v praxi.  

Cílem absolvenstké práce bylo zmapovat možnosti pacientů v kontextu následného bydlení po ukončení 

hospitalizace, čemuž se autorka věnuje již v závěru teoretické části práce, kde nastiňuje jednotlivé druhy zařízení 

pro danou cílovou skupinu. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

V praktické části autorka představila historii Psychiatrické léčebny Horní Beřkovice včetně náplní práce sociálních 

pracovníků v daném zařízení. Autorka si zvolila kvalitativní výzkumnou strategii, výzkumnou technikou pak byla 

analýza spisové dokumentace včetně případových kazuistik. Ty umožnily podrobný vhled do problematiky, 

přičemž nám nastínily, jakým způsobem se v daném zařízení pracuje s duševně nemocnými pacitenty. Oceňuji, že 

v závěru kazuistik autorka uvádí výsledky práce s pacientem, jak sejim daří začleňovat se zpět do běžného života. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr teoretické a praktické části je dle mého názoru vývážený. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 



V diskuzi autorka uvádí vlastní poznatky, upozorňuje na problém se stále se zvyšujícím počtem pacientů, kteří 

nemají nárok na výplatu důchodů, čímž se následně radikálně omezuje počet zařízení, která by mohl pacient využít 

jako následnou formu bydlení. V závěru práce zhodnocuje současný přístup občanů k osobám, které trpí duševní 

nemocí. Cíle absolventské práce autorka naplnila.  

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Téma absolvenstké práce je zpracováno tak, že je demonstrována jeho aktuálnost, autorka upozorňuje na 

nedostatečné množství institucí, které poskytují dlouhodobé pobytové služby pro pacienty duševně nemocné. 

Pozitivně hodnotí kvalitu poskytovaných služeb s důrazem na respektování a ochranu důstojnosti a práv 

nemocných. 

Přínos práce spatřuji především ve zmapování možností následného bydlení duševně nemocných pacientů. 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Předložená práce splňuje podmínky a nároky kladené na absolventskou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka: 

1) Daří se Vám umísťovat pacienty po ukončení léčby do zařízení, která by mohla sloužit jako následné bydlení?

   

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 12.6.2013      Podpis: Mgr. Jana Hostáková, DiS.

     


