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ÚVOD 

Bibliografická rešerše se zabývá tématem kvality života mentálně postižených osob v pobytových 

zařízeních pro zdravotně postižené. Byly vyhledány dokumenty, které se zabývají charakteristikou 

duševních postižení obecně a dále s důrazem na poskytované sociální služby a kvalitu života postižených 

osob i jejich rodin. Část zdrojů se zabývá problematikou deinstitucionalizace péče o zdravotně postižené, 

která představuje dlouhodobé téma také v zahraničí.   

 K vypracování rešerše byly použity veřejně dostupné informační zdroje i licencované databáze, 

jejichž seznam se nachází v analytickém listu. U zdrojů, které jsou dostupné online, je uveden aktivní link 

na webové stránky. Dokumenty nacházející se v SVKUL jsou opatřeny odkazem do katalogu knihovny, 

kde je možné publikace, respektive časopisy objednat. Rešerše se nedrží žádné metodiky tvorby 

bibliografických citací. Strukturou záznamů se přibližuje citačnímu stylu dle normy ČSN ISO 690. 

ANALYTICKÝ LIST 

Jazyk rešerše: český 

Jazyk dokumentů: český, anglický 

 česky: 16 

 anglicky: 5 

Časové vymezení dokumentů: neurčeno 

Geografické vymezení: ČR, zahraničí 

Druhy dokumentů: 

 monografie: 8 

 články a stati: 6  

 elektronické zdroje: 7 

Dokumenty dostupné online: 12 

 

 

 

 

 

Poznámky k citacím: 

A) řazení podle typu dokumentu a dále abecedně podle autora - sestupně 

B) citace periodik – 20(2) = ročník 20, číslo 2 
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ZDROJE  

 katalogy a databáze SVKUL 

o online katalog SVKUL 

 databáze a volné elektronické informační zdroje dostupné na internetu 

o Google Scholar 

o Knihovny.cz  

o Souborný katalog (SKC) 

o Výběr článků v českých novinách a časopisech (ANL) 

o Web of Science 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://katalog.svkul.cz/
https://katalog.svkul.cz/
https://www.knihovny.cz/
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MONOGRAFIE 

1. LUDÍKOVÁ, Libuše. Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5059-9. (SVKUL; 

N258054) 

2. OREL, Miroslav. Psychopatologie: nauka o nemocech duše. 3., aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80271-2529-6. (SVKUL; N273309) 

3. PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, 

intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 

Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6306-8. (SVKUL; N240067) 

4. PÖRTNER, Marlis. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty 

vyžadujícími trvalou péči. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-582-0. (SVKUL; N212504) 

5. POSPÍŠIL, David. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025. Praha: 

MPSV, 2015. ISBN 978-80-7421-126-3. (SVKUL; IN255993) 

6. POSPÍŠIL, David a Lucie SMUTKOVÁ, ed. Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí: 

sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XIII. Hradecké dny sociální práce, 

Hradec Králové 23. až 24. září 2016. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017.  

ISBN 978-80-7421-121-8. (SVKUL; N260116) 

7. STRNADOVÁ, Iva. Rodiny osob s mentálním postižením: současné směry ve výzkumu a možnosti 

speciálně pedagogické intervence. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. 

ISBN 978-80-7290-388-7. 

8. VALENTA, Milan, Jan MICHALÍK a Martin LEČBYCH. Mentální postižení. 2., přepracované a 

aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0378-2. (SVKUL; N263025) 

ČLÁNKY A STATI 

9. JANÝŠKA, Antonín. Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním 

postižením: dosavadní vývoj, existují mýty a pasti a ekonomické podmínky jejich poskytování. 

Fórum sociální politiky. 2011, 5(5), 20-23. ISSN 1802-5854. Dostupné také z: 

http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=archiv&titul=670&zac=2 

https://katalog.svkul.cz/detail/3666344?search=f078a49f-fad6-4b39-afec-5eb79fc8f250&si=1
https://katalog.svkul.cz/detail/3743391?search=e80936a0-aadd-4ce3-9d7f-49299ee8a47e&si=2
https://katalog.svkul.cz/detail/3615092?search=6de544af-009c-4253-9825-1685f11a568c&si=1
https://katalog.svkul.cz/detail/3532346?search=b7621320-aafc-4cdb-be66-6f92dd322251&si=1
https://katalog.svkul.cz/detail/3660427?search=d82a1fec-9dd2-4495-bda6-7bb6514383fd&si=1
https://katalog.svkul.cz/detail/3673601?search=35a40e7f-7bcd-4e32-a903-205e8b27f414&si=1
https://katalog.svkul.cz/detail/3682740?search=04fc5bc5-8e8f-4ee6-80a7-2fcf797bdf9e&si=1
http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=archiv&titul=670&zac=2
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10. NOVOSÁD, Libor a Lenka GIRGLEOVÁ. Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého 

klienta s mentálním postižením. Sociální práce. 2013, 13(3), 59-66. ISSN 1213-6204. Dostupné 

také z: https://socialniprace.cz/wp-content/uploads/2020/11/2013-3.pdf 

11. ŠIŠKA, Jan. Reflexe deinstitucionalizace – hodnoty, náklady, doporučení. Sociální práce. 2010, 

10(4), 60-74. ISSN 1213-6204. Dostupné také z: https://socialniprace.cz/wp-

content/uploads/2020/11/2010-4.pdf 

12. UHLÍŘOVÁ, Barbora. Pečující osoby a jejich role v transformaci sociálních služeb. Sociální 

práce. 2013, 13(1), 29-33. ISSN 1213-6204. Dostupné také z: https://socialniprace.cz/wp-

content/uploads/2020/11/2013-1.pdf 

13. VÁVROVÁ, Soňa. Pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory 

jako totální instituce. Sociální práce. 2012, 12(4), 39-46. ISSN 1213-6204. Dostupné také z: 

https://socialniprace.cz/wp-content/uploads/2020/11/2012-4.pdf 

14. VÁVROVÁ, Soňa. Institucionalizace jako překážka sociální inkluze osob se zdravotním 

postižením. Sociální práce. 2010, 10(4), 67-75. ISSN 1213-6204. Dostupné také z: 

https://socialniprace.cz/wp-content/uploads/2020/11/2010-4.pdf 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE 

15. BOEVINK, Wilma, Hans KROON, Maaike VAN VUGT, Philippe DELESPAUL a Jim VAN OS. 

A user-developed, user run recovery programme for people with severe mental illness: A 

randomised control trial. Psychosis [online]. 2016, 8(4), 287-300 [cit. 2021-12-02].  

ISSN 1752-2439. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17522439.2016.1172335 

16. CRETTENDEN, Angela, Annemarie WRIGHT a Erin BEILBY. Supporting families: Outcomes 

of placement in voluntary out-of-home care for children and young people with disabilities and 

their families. Children and Youth Services Review [online]. 2014, 39, 57-64 [cit. 2021-12-02]. 

ISSN 0190-7409. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740914000346?via%3Dihub 

17. HIRDES, John P., Coline VAN EVERDINGEN, Jason FERRIS, et al. The interRAI Suite of 

Mental Health Assessment Instruments: An Integrated System for the Continuum of Care. 

https://socialniprace.cz/wp-content/uploads/2020/11/2013-3.pdf
https://socialniprace.cz/wp-content/uploads/2020/11/2010-4.pdf
https://socialniprace.cz/wp-content/uploads/2020/11/2010-4.pdf
https://socialniprace.cz/wp-content/uploads/2020/11/2013-1.pdf
https://socialniprace.cz/wp-content/uploads/2020/11/2013-1.pdf
https://socialniprace.cz/wp-content/uploads/2020/11/2012-4.pdf
https://socialniprace.cz/wp-content/uploads/2020/11/2010-4.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17522439.2016.1172335
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740914000346?via%3Dihub
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Frontiers in Psychiatry [online]. 2020, 10 [cit. 2021-12-02]. ISSN 1664-0640. Dostupné z: 

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2019.00926/full 

18. KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 

platný od 1. 7. 2021. Ústí nad Labem: Odbor sociálních věcí, 2021. Dostupné také z: 

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1757701 

19. SHEN, Gordon C., Julian EATON a Lonnie R. SNOWDEN. Mainstreaming Mental Health Care 

in 42 Countries. Health Systems & Reform [online]. 2017, 3(4), 313-324 [cit. 2021-12-02]. 

ISSN 2328-8604. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2017.1356424 

20. TAYLOR SALISBURY, T., H. KILLASPY a M. KING. The relationship between 

deinstitutionalization and quality of care in longer-term psychiatric and social care facilities in 

Europe: A cross-sectional study. European Psychiatry [online]. 2017, 42, 95-102 [cit. 2021-12-

02]. ISSN 0924-9338. Dostupné z: https://bit.ly/3d86dGh 

21. Život klientů a klientek v domovech pro osoby se zdravotním postižením: Výzkum veřejného 

ochránce práv 2020. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2020. Dostupné z: 

https://www.ochrance.cz/uploads-import/CRPD/Vyzkumy/6-2019-domovy-pro-osoby-s-

postizenim.pdf 

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2019.00926/full
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1757701
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2017.1356424
https://bit.ly/3d86dGh
https://www.ochrance.cz/uploads-import/CRPD/Vyzkumy/6-2019-domovy-pro-osoby-s-postizenim.pdf
https://www.ochrance.cz/uploads-import/CRPD/Vyzkumy/6-2019-domovy-pro-osoby-s-postizenim.pdf

