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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

AUTOR PRÁCE: IVANA COUFALOVÁ 

„FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ OPORY RODINY S DOSPĚLÝM JEDINCEM SE SCHIZOFRENNÍM ONEMOCNĚNÍM“
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

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký

Struktura práce vyvážená 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 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 Přehledová práce bez 
hypotéz

Praktická využitelnost 
výsledků

vysoká velmi dobrá nejasná

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn částečně cíl se nepodařilo 
naplnit

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Jiné připomínky:

Autorka práci rozdělila do několika základních na sebe logicky navazujících bloků. Připomínku snad lze 
mít k mírnému odklonu od logického členění subkapitol u druhé kapitoly práce, ale zde se jedná i o mé 
přehlédnutí při závěrečné konzultaci o posledních úpravách textu. Pochybení tedy nelze vytknout 
pouze autorce práce, která práci velmi svědomitě konzultovala. Vymezení a vysvětlení pojmů v úvodní 
části je provedeno pečlivě a čtenáře tak plně uvede do zpracovávané problematiky. Práce je opřena o 
bohatý a aktuální přehled odborné české a zahraniční literatury. 
Potěšitelné je, že práce není jen výstupem zdařilé deskripce uvedené problematiky se závěrečným 
návrhem v praxi neověřených možných řešení, jak tomu u prací obdobného typu bývá, ale výstupem 
dlouhodobého studia odborné literatury s již uskutečněnou aplikací vybraných možností do praxe. 
Z formálního hlediska by sice bylo lépe, aby tato zjištění obsažená v textu práce tvořila ucelený text ve 
formě příručky v příloze práce, nicméně užité zařazení do těla textu práce jeho kvalitu nikterak 
nesnižuje. 
Autorka prokázala schopnost přemýšlet o tématu v širším kontextu sociální práce, a to v oblasti 
možností formální i neformální podpory pečující rodiny. Jazyková úroveň práce je výborná, čtivá a
splňuje požadavky akademické argumentace.
Závěr: Práce je psána systematicky, strukturovaně a s detailní znalostí zkoumané problematiky. 
V případě zdařilé obhajoby doporučuji hodnotit výborně.
Otázka k obhajobě: Domníváte se, že existující formy formální podpory uspokojivě pokrývají 
potřeby rodin s dospělým jedincem se schizofrenním onemocněním. Pokud ne, navrhněte jejich 
doplnění.
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