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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 

Cíl práce je vhodně stanoven a naplněn. Studentka také vhodně zvolila výzkumnou metodu 

IPA a v praktické části práce prokázala, že s touto metodou umí pracovat. 

 

Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 

Studentka také prokázala, že umí pracovat s odbornou literaturou, umí analyzovat a 

propojovat informace z různých oblastí, vhodně čerpá z českých i cizojazyčných zdrojů.  

 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 

Práce je po formální a jazykové stránce vynikající. Celkový dojem práce je výborný.  

 

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 

Studentka zvolila téma nelehké, ale velmi důležité. V ČR je nedostatek péče pro osoby 

s HPO, natož pro jejich rodinné příslušníky. Velmi oceňuji zvolené téma, které se mi zdá 

aktuální nejen vzhledem k nedostatku péče pro tuto cílovou skupinu, ale i vzhledem k reformě 

psychiatrické péče. Posílení rodinných příslušníků osob s HPO a reflektování a naplňování 

jejich potřeb, může sekundárně velmi pomoci právě samotným osobám s HPO.  

Velmi oceňuji odvahu zpracovat téma, které je velmi neprobádané (o problematice osob 

s HPO je již dostatek zdrojů, není tomu tak však u rodinný příslušníků). 

 

Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  

Studentka naplnila cíl práce, v teoretické části předala přehled o současném stavu vědění 

v dané problematice. V praktické části práce vhodně zvolila výzkumnou metodu, realizovala 

výzkum, prokázala že umí porovnat teoretické informace a data zjištěná výzkumem.  

Velmi oceňuji pečlivost a poctivost - jak vzhledem k výsledné podobě práce, tak ale i v 

průběhu jejího zpracování (průběžné konzultace a  systematické zpracovávání práce).  

 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce: 

Vzhledem k tomu, že se problematice osob s HPO dlouhodobě věnujete zkuste prosím 

představit, jak by podle Vás měla vypadat odborná pomoc pro osoby s HPO a jejich rodinné 

příslušníky.  

 

Celkové hodnocení:  výborně 
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