
Oponentský posudek na práci Ivany Coufalové „Formální a neformální opory rodiny 

s dospělým jedincem se schizofrenním onemocněním“ 

Přehledová práce je zaměřena na aktuální téma podpory rodiny, jejíž člen má psychotické 

onemocnění. Práce je rozdělena do pěti částí, které se zabývají charakteristikou 

schizofrenního onemocnění, souvislostmi mezi duševním onemocněním a rodinou, 

formálními oporami rodiny, neformálními zdroji podpory rodiny a deinstitucionalizací. 

Práce je založena na hluboké znalosti současné literatury; oceňuji, že autorka ani v prvé 

kapitole popisující schizofrenní onemocnění nerecykluje obvyklé (a poněkud zastaralé) 

učebnicové poznatky, ale vychází z aktuálního stavu poznání, např. v části o dědičnosti 

závažných duševních onemocnění vychází z metaanalýzy publikované v prestižním 

zahraničním periodiku v r. 2013.  

Také do dalších kapitol zařazuje pojmy aktuálně diskutované a považované za podstatné, jako 

je např. rodinná resilience, teorie labellingu, koncept úzdravy apod. Třetí a čtvrtá kapitola 

obsahují poučený a důkladný přehled možností podpory rodiny, poslední kapitola se podrobně 

věnuje procesu deinstitucionalizace.  

Lze polemizovat s řazením kapitol 2.8 až 2.10 nebo mít výhrady ke kapitole 4.7, která místy 

opouští formu odborného textu a stává se spíše příručkou, resp. průvodcem službami. Téma 

deinstitucionalizace je pojednáno snad příliš široce, bez zaměření na situaci osob 

s dlouhodobým duševním onemocněním.  

Formálně má práce výbornou jazykovou úroveň a bezchybné citace. Sporné je zařazení příloh 

2 a 3 a částí „Závěry pro praxi“ a „Odkazy“. 

 

Hodnocení:. Celkové má předkládaná práce vysokou odbornou úroveň a přes uvedené 

výhrady zralým zpracováním a šíří citací plně naplňuje požadavky na bakalářskou práci. 

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně, v závislosti na průběhu obhajoby. 

Otázky k obhajobě:  

Jaké typy podpory rodiny, jejíž člen má dlouhodobé duševní onemocnění, u nás nejsou 

dostatečně vyvinuty a jak tuto situaci zlepšit? 

 

 

  

19.8.2014                                                          PhDr. Eva Dragomirecká, PhD. 

 

 

 



Příloha – hodnocení jednotlivých kritérií předkládané práce 

 

Téma vzhledem k 

současným potřebám 

oboru 

vysoce potřebné 

 

potřebné okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 

k možnostem 

zpracovatele 

zvoleno 

adekvátně 

 

téma je příliš 

rozsáhlé 

téma mohlo být širší předkladateli 

chyběla možnost 

adekvátně téma 

uchopit 

Typ práce přehledová 

 

kompilační srovnávající 

systémy 

empirická 

 

Rozsah práce přiměřený  nedostatečný příliš velký  

Struktura práce vyvážená – 

drobná výhrada 

 

nevyvážená s chybějícími 

významnými 

teoriemi 

s chybějícími daty 

Schopnost formulovat 

vlastní 

názory/východiska 

výborná dobrá 

 

nejasné vlastní 

názory/ nejasná 

východiska  

 

Stylistika přiměřená 

 

šroubovité 

vyjadřování 

vyjadřování příliš 

hovorové  

 

Gramatika správná 

 

s ojedinělými 

chybami 

s množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená 

drobná výhrada 

 

přijatelná nepřehledná  

Práce s literaturou přiměřená 

 

zbytečně mnoho 

citací/ citace 

zbytečně dlouhé  

málo citované 

literatury 

 

Využívání zahraniční 

literatury 

přiměřené 

 

citací z cizí 

literatury je 

minimum 

citace z cizí 

literatury chybí 

 

Schopnost kriticky 

hodnotit prameny 

výborná 

 

dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 

pramenů 

správné 

 

s menšími 

nedostatky 

se závažnými 

nedostatky 

 

Formulace hlavního 

problému/ výzkumné 

otázky 

jasná 

 

není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz přiměřená 

 

hypotézy se 

překrývají 

hypotézy nejsou 

formulovány 

jednoznačně 

práce vzhledem ke 

zvolené metodologii 

neobsahuje 

hypotézy 

Metody zvolené 

adekvátně, 

použito více 

metod 

použita jedna 

metoda, je 

adekvátní 

 

daly se užít 

adekvátnější 

metody 

metody nejsou 

zvoleny adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 

statistické 

kvalitativní 

 

kvantitativní, třídění 

prvního stupně 

 

Praktická využitelnost 

výsledků 

vysoká 

 

dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn 

 

cíl splněn 

částečně 

cíl se nepodařilo 

naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 


