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Předložená rigorózní práce se zabývá sociální prací lidí s vážným duševním onemocněním. 

Jako cíl práce si autorka vytyčila zjistit, jaké mají sociální pracovníci zkušenosti s prací s 

rodinami lidí se SMI a v čem vidí pro tuto práci další možnosti. Zjišťovala jak postoj sociálních 

pracovníků, tak i jejich pohled na to, co spolupráci s rodinami podporuje, co ji naopak brzdí a co 

může napomáhat jejich osobní motivaci k práci s rodinami lidí se závažným duševním 

onemocněním.  

 

V teoretické části se autorka vymezuje všechny důležité související pojmy. Stručně 

představuje příčiny duševního onemocnění v kontextu psychosociálního prostředí. Detailněji 

se pak zabývá rodinou psychoticky nemocného, sociální prací s nemocným a jeho rodinou a 

dalšími platformami spolupráce odborníků a rodiny. 

 

Výzkumná část práce se snaží postihnout, jak sociální pracovníci navazují kontakt s rodinami 

lidí se SMI, jak je zapojují do psychosociální rehabilitace a jak tuto svou práci s rodinami vnímají. 

Výzkum je proveden velmi precizně. Autorka ke sběru dat zvolila polostrukturovaný rozhovor s 

otevřenými otázkami, který doplnila zúčastněným pozorováním a dotazníkovým šetřením. 

Všechny uvedené části výzkumu splňují všechny náležitosti. Metody výzkumu, výzkumné soubory 

jsou dobře popsány, výzkum je správně analyzován, vyhodnocen i diskutován.  



Téma je vzhledem k potřebám oboru zvoleno vhodně, pro další rozvoj oboru sociální práce je 

rozhodně důležité. Sociální pracovníci v rámci deinstitucionalizace rozvíjejí nové metody 

práce. V multidisciplinárních týmech center duševního zdraví vstupují do nového systému, 

v němž nekomunikují pouze se svým klientem, ale do spolupráce zapojují jeho rodinu. 

Autorka této rigorózní práce přispěla k lepšímu porozumění faktorům, které v procesu 

komunikace a spolupráce s rodinami hrají důležitou roli a usnadňují lepší spolupráci s jak s 

rodinami klientů, tak i se samotnými klienty.    

 

Autorka se k tématu postavila kompetentně a prokázala svou schopnost analyzovat, 

syntetizovat, kriticky myslet, formulovat i pracovat s literaturou. Rozsah práce je adekvátní, 

struktura práce je vyvážená, gramatická i stylistická úroveň práce je vysoká.  

 

Předložená práce splňuje požadavky na rigorózní práci kladené. Doporučuji ji k obhajobě  a 

v případě jejího úspěšného průběhu navrhuji hodnotit výborně.  
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