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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty;  

Autorka si pro svou práci zvolila aktuální téma rodinné politiky zaměřené na problematiku 

rodin se specifickými potřebami, konkrétně na rodiny s rodiči (matkami) s psychiatrickou 

diagnózou. Jedná se o téma dosud neprobádané, a proto autorka vhodně zvolila kvalitativní 

přístup. Autorka popsala institucionální nastavení pomoci cílové skupině – rodinám 

s psychiatricky nemocným rodičem(matkou) a zároveň identifikovala klíčové problémy 

v této oblasti.    

  

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení;  

Autorka má detailně vymezen výzkumný problém a stanoven reálný a o výzkumný problém 

opřený cíl práce: „zjistit, jak je nastavena rodinná politika ve vztahu k rodinám s rodičem s 

psychiatrickým onemocněním a identifikovat problémy a nedostatky v této politice.“ a 

„zmapovány způsoby pomoci a zajištění adekvátní péče pro nezletilé děti.“. Od cíle práce 

má odvozené výzkumné otázky, z nichž některé jsou, s ohledem na cíl práce, irelevantní 

(Ohrožuje psychiatrická diagnóza rodiče vývoj a výchovu dítěte? Jaké psychiatrické 

diagnózy se u klientů nejčastěji objevují?). Výzkumné otázky v rámci práce v zásadě 

zodpovídá.  

   

3) Strukturace práce;  

Práce je celkem přehledně a logicky strukturována do na sebe navazujících kapitol. Po 

úvodním vymezení výzkumného problému se autorka věnuje vymezení základních pojmů. 

V úvodu druhé kapitoly popisuje psychiatrické diagnózy a možné dopady na rodičovství. 

S ohledem na obor veřejné a sociální politiky, v rámci kterého je práce předkládána, bych 

autorce vytkla příliš medicínský pohled na jednotlivé psychiatrické diagnózy a naopak 

nedostatečné vysvětlení sociálních dopadů.  Dále se pak autorka věnuje možnostem řešení 

případů, kdy u pacientů/rodičů dojde ke zhoršení zdravotního stavu v důsledku duševního 

onemocnění. V této části autorka podává poměrně detailní popis možných řešení situace 

těchto rodin. Ač je v této části práce patrný vhled autorky do popisované praxe, postrádám 

zde určitou kritickou reflexi z perspektivy celkového nastavení rodinné/sociální politiky. 

Následuje kapitola Teoretické a hodnotové ukotvení práce (více viz níže), do které je 

poměrně nelogicky začleněna i analýza aktérů sledovaného subsystému rodinné politiky a 

nástrojů rodinné politiky a návrhy dosud nezrealizovaných opatření. Této části bych vytkla 

velkou dávku popisnosti. 
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4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace;  

Po věcné stránce nemám k práci žádné výhrady. Autorka se při argumentaci opírá o vlastní 

data a relevantní literaturu. Místy postrádám kritickou reflexi. 

  

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů;  

Autorka se v práci opírá o  model rodinné politiky centrované na dítě a o teorii sítí. Tato 

kapitola je nejslabším článkem předkládané práce, je příliš stručná, opírá se o minimum 

zdrojů.  Uvedené teorie jsou navíc spíše kontextuální a moc se nimi nepracuje.   

  

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod;  

Autorka s ohledem na zkoumanou oblast vhodně zvolila kvalitativní přístup. Kombinuje 

analýzu dokumentů s expertním šetřením. Oceňuji velmi dobrý výběr 7 expertů. Kromě 

expertního šetření autorka čerpala ze spisové dokumentace vedené oddělením SPOD a 

rozhovorů s klienty. Metodologii má přehledně a transparentně popsánu. Zpracování dat 

odpovídá zvolenému přístupu. Výhrady mám ke zpracování jednotlivých kazuistik, kdy je 

zde patrné, že autorka pracuje pro OSPOD (jednostranný pohled). Ke kazuistikám mám i tu 

výhradu, že by zapadaly spíše do oblasti sociální práce. Autorka z nich sice dokázala 

„vytěžit“ i některá zjištění pro oblast rodinné politiky, ale více by dle mého zjistila 

polostrukturovanými rozhovory. V interpretaci primárních dat prokazuje autorka 

dostatečnou schopnost analyzovat veřejně politický problém.  

  

7) Využití literatury a dat;  

Autorka pracuje s relevantní českou i zahraniční literaturou. Z hlediska zdrojů použitých v 

kapitole věnované teoretickému a konceptuálnímu ukotvení práce bych autorce vytkla 

nedostatečný počet zdrojů. Autorka využívá rovněž svá primární data. S daty je pracováno 

v souladu s kvalitativním přístupem, který autorka zvolila.   

  

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.).  

Práce z hlediska stylistiky splňuje nároky na diplomovou práci. Autorka používá 

přehledná schémata i tabulky.  

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a 

hodnotit ji stupněm „D“ – „E“ dle výsledků obhajoby.  

  

  

Datum:  18.9. 2018                                                                        Podpis:  
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