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k možnostem 
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zvoleno 
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kompilační srovnávající 
systémy 

empirická 
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Rozsah práce Přiměřený 
x 

nedostatečný příliš velký  

Struktura práce Vyvážená 
x 

nevyvážená s chybějícími 
významnými 
teoriemi 

s chybějícími 
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Schopnost formulovat 
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názory/východiska 

výborná Dobrá 
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Stylistika Přiměřená 
x 

šroubovité 
vyjadřování 

vyjadřování příliš 
hovorové  

 

Gramatika Správná 
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s ojedinělými 
chybami 
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Úprava textu Přiměřená 
x 

přijatelná nepřehledná  

Práce s literaturou Přiměřená 
x 

zbytečně mnoho 
citací/ citace 
zbytečně dlouhé  

málo citované 
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Využívání zahraniční 
literatury 

Přiměřené 
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citací z cizí 
literatury je 
minimum 

citace z cizí 
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Schopnost kriticky 
hodnotit prameny 

Výborná 
x 

dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 
pramenů 
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x 

s menšími 
nedostatky 

se závažnými 
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Formulace hlavního 
problému/ výzkumné 
otázky 

Jasná 
x 

není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz Přiměřená 
x 

hypotézy se 
překrývají 

hypotézy nejsou 
formulovány 
jednoznačně 

hypotézy nelze 
testovat 

Metody zvolené 
adekvátně, 
použito více 
metod 

použita jedna 
metoda, je 
adekvátní 
x 

daly se užít 
adekvátnější 
metody 

metody nejsou 
zvoleny 
adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 
statistické 

Kvalitativní 
x 

kvantitativní, třídění 
prvního stupně 

 

Praktická využitelnost 
výsledků 

Vysoká 
x 

dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn 
x 

cíl splněn 
částečně 

cíl se nepodařilo 
naplnit 

 

Hodnocení Výborně 
x 

velmi dobře dobře nevyhovuje 



Posudek na práci Mariany Kleinové „Psychoedukace rodinných příslušníků osob 
s dlouhodobým duševním onemocněním“  

Práce se zabývá vysoce aktuálním tématem, a to intervencemi zaměřenými na rodinné 
příslušníky osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Literárně přehledová část shrnuje 
poznatky a trendy platné v současné době: správně se konstatuje, že preference života 
v přirozeném prostředí před ústavní péčí klade na rodinu nové nároky. Působení rodiny se 
v současnosti nepovažuje za příčinu nebo udržujícího činitele duševního onemocnění jejího 
člena. Místo „škodlivosti“ jejího vlivu se zdůrazňuje její „léčebná“, podpůrná role ve smyslu 
druhotné prevence, tj. zabránění novému propuknutí onemocnění. V této souvislosti je 
správně zařazena kapitola o zátěži pečovatelů a jejich potřebách. Za důležité považuji uvedení 
pojmu recovery („úzdrava“), který přesahuje medicínské pojetí uzdravení a předpokládá 
součinnost zdravotní a sociální péče. Do literárně přehledové části je zahrnuta také 
problematika rodinného stigmatu, které může ovlivnit komunikaci s odborníky a motivaci 
hledat pomoc a podporu. Témata obsažená v přehledové části považuji za vhodně zpracovaná 
a relevantní vzhledem k výzkumné otázce a empirické části. Velmi užitečná je část popisující 
situaci v ČR, která může sloužit jako východisko pro další výzkumy v této oblasti. 

V empirické části se popisuje výzkum, a to provedení šesti skupinových rozhovorů (focus 
group). V práci vcelku zapadlo sdělení (viz str. 46), že autorka provedla před vlastním sběrem 
dat předvýzkum, a to zpracováním otevřené otázky několika set dotazníků vyplňovaných 
rutinně účastníky pychoedukace v Psychiatrickém centru. Tento předvýzkum vedl autorku 
k zpřesnění otázek pro účastníky skupinových rozhovorů. Co se týče vlastního výzkumu, 
autorka přepsala a pečlivě analyzovala celkem 9 hodin nahraných rozhovorů, což považuji za 
úctyhodný výkon. Analýza odpověděla na  základní výzkumné otázky (str. 46 nahoře), které 
mohly být více zdůrazněny a jako výzkumné otázky explicitně nazvány také v úvodu (jsou 
součásti textu, str. 8). Naznačila také další témata, v práci nezpracovaná, která by mohla být 
využita k dalším analýzám.  

Celkově práci autorky vysoce oceňuji – pracovala samostatně, koncepčně a odvedla velmi 
kvalitní výzkumnou práci, jejíž výsledky budou využity v publikacích.     

Postrádám explicitnější vyjádření významu a uplatnění práce – výsledky jsou pro svou kvalitu 
zařazeny do výzkumného projektu IGA MZ „Preventivní a rehabilitační programy v terapii 
schizofrenie a jejich uvedení do klinické praxe“ a budou využity při tvorbě doporučených 
postupů pro provádění psychoedukace rodinných příslušníků osob s duševním onemocněním. 
V tomto ohledu mohlo být v závěru jasněji řečeno, jaké mají výsledky význam pro praxi. 

Považuji požadavky na diplomovou práci za naplněné a navrhuji ji klasifikovat  - po úspěšné 
obhajobě – jako výbornou. Domnívám se, že nasbíraný materiál je velmi cenný a měl by být 
dále využit, tj. hlouběji analyzován v práci vyššího kvalifikačního stupně.    

Otázka k obhajobě: Jak mohou být výsledky využity v sociálních službách?  

 

Datum: 2.6.2011    PhDr. Eva Dragomirecká, PhD. 


