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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce – zjistit, jaký vliv na život rodinných příslušníků mají projevy HPO člena jejich rodiny 
– zvolila studentka vhodně ve vztahu ke studovanému oboru. V teoretické části definuje 
hraniční poruchu osobnosti, její znaky a projevy, dále se zaměřuje na rodinu a její potřeby                          
v důsledku onemocnění jejího člena a následně uvádí možnosti odborné podpory                       
a péče. Výzkumnou část realizovala autorka formou analýzy dat z rozhovorů od tří 
respondentů, kteří žili ve společné domácnosti s člověkem s touto psychickou poruchou.  
Použitá metodika je vhodná vzhledem k tématu práce. 

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Použitá literatura je obsáhlá a aktuální ve vztahu ke zpracovanému tématu, včetně 
cizojazyčných zdrojů. Seznam užitých zdrojů odpovídá požadavkům bibliografické normy. 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování jsou na vynikající úrovni, oceňuji kultivovaný,                                                                 
bezchybný písemný projev autorky. Celkový dojem je velmi pozitivní. 

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Za velmi výstižnou považuji zejména kpt. 3. Práce s lidmi s HPO. Vzhledem k probíhající 
reformě psychiatrické péče je zvolené téma aktuální a přínosné pro praxi. 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Výborně se autorka zhostila praktické části, v níž (byť se jednalo o rozhovory s pouze třemi 
respondenty) svou odbornou úrovní zpracování analýzy dokázala poukázat na palčivé 
problémy rodinných příslušníků osob s HPO. Vynikajícím způsobem zvládla studentka 
v Diskusi porovnávat zjištěné skutečnosti s teoretickými poznatky z odborné literatury. 

Připomínky se týkají pouze velmi drobných formálních nedostatků: 

- Obsah začíná Úvodem 
- Přehlednosti textu by prospělo (tam, kde je to vhodné) členění na četnější odstavce 

(např. s. 27, s. 29), tučné písmo (např. s. 32), odrážky (např. s. 13). 
- Pod čarou uvádíte velmi mnoho odkazů na odbornou literaturu, (např. na s. 23 jsou 

čtyři odkazy na stejnou stránku z jedné publikace). Vzhledem k tomu, že neužíváte 
uvozovky, předpokládám, že se jedná o volnou parafrázi, nikoli přímou citaci,                                              
a tak zde i jinde považuji tak četné odkazy za nadbytečné. 

 



 
 
 
 
Uvedené připomínky nikterak nesnižují výbornou úroveň předložené diplomové práce, 
uvádím je jako inspiraci pro případné další odborné psaní autorky. 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce: 
1. Na s. 31 uvádíte, že důvodem odmítnutí převzetí pacienta s HPO do odborné péče je 

především stigmatizace a mýty, které se i v odborné společnosti ohledně HPO drží. 
Shrňte, o jaké mýty se jedná. 
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