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 Práce se zabývá fenoménem domova, a to nejdříve obecně, ale posléze speciálně u osob 
s duševním onemocněním. Autorka uvádí, že motivy pro volbu tohoto tématu měla dvojí, osobní zájem i 
profesionální zkušenost. Prokázala nejen motivaci, ale i dovednost uchopit a srozumitelně i zajímavě 
téma předložit, pracovat s odbornou literaturou i připravit a provést výzkum a výzkumný materiál 
zpracovat a interpretovat. Podle mých vědomostí se tématu duševní nemoci a sociálním službám 
v oblasti bydlení věnuje déledobě a opakovaně; napsala již tematicky blízkou absolventskou a 
bakalářskou práci. V této diplomové práci ale vidím zřetelný kvalitativní posun, což odpovídá 
požadovaným nárokům na pojetí i zpracování na vyšším stupni vzdělávání.  
 
 Cíle diplomové práce jsou soustředěné na téma domova, v souladu s jejím názvem, a přece 
rozmanité; jsou formulovány od širšího teoretického záběru po specifikaci u konkrétní cílové skupiny 
(str. 9). Práce sice mírně přesahuje požadovaný rozsah, ale tvoří smysluplný celek. Její koncepce má 
logiku, teoretické kapitoly se postupně odvíjejí směrem ke specifickému, čemuž se pak věnuje výzkumná 
část. Diskuse je věnována propojení výzkumné i teoretické části.  
 
 Teoretická část nejdříve předkládá pohled několika vědních oborů na téma domova. 5 kapitol, 
které čítají 77 stran, čerpá z řady oborů: teologie, filosofie, sociologie a psychologie a sociální práce. 
V kapitolách 4 a 5 se dotýká důležitých otázek praxe sociální práce i sociálních služeb (např. sociální 
opora, sociální síť). Také si všímá mezioborových pohledů (např. ve filosofickém přístupu a 
v psychologii).   
 
 Autorka kromě poznatků z uvedených oborů dále v teorii probrala témata související 
s domovem a bydlením osob s duševním onemocněním: sociální služby spojené s bydlením, sociální 
politika v oblasti bydlení, komunitní přístup a duševní projevy několika nemocných osob. V této 
poslední kapitole bych chtěla ocenit, že se vyvarovala zvyklostí mnohých studentských prací o osobách 
s duševním onemocněním a nepopisovala klasifikaci duševních nemocí. Naopak zmínila její smysl a 
věnovala se prožívání duševně nemocných, což se mi jevilo velmi užitečné zejména s ohledem na 
bydlení a domov a související otázky (soukromí, hospitalizace). Dotkla se stigmatizace a diskriminace, 
což se nabízí jako vhodné téma v kontextu sociální práce a začleňování lidí vůbec. Ač je tato kapitola 
stručná, přináší užitečné postřehy právě k tématu bydlení a vystihuje život a obtíže osob s duševním 
onemocněním.   
  
 V celé práci autorka čerpala z rozsáhlého souboru relevantní odborné literatury. Uvádí 75 
titulů monografií nebo přehledových prací, 15 webových odkazů a 8 odborných článků a jiných zdrojů. 
Bohužel až na několik málo výjimek se jedná pouze o české tituly.  Přesto oceňuji velkou šíři a 
vynalézavost, kterou autorka prokázala. Rozsáhlé citace se mi však v některých částech práce jevily příliš 
časté, zejména u některých oborů (teologie, filosofie).  
 
 Výzkumná část má rozsah 22 stran a velmi bohaté přílohy (celkem 105 stran textu). 
V přílohách jsou předloženy přepisy záznamů rozhovorů se 4 respondenty (představují 58 stran). 
Významové kategorie jsou prezentovány na dalších 37 stranách a materiál k tabulkám v textu 
(významové trsy) čítá 7 stran. Zvolená výzkumná metoda (kvalitativní výzkum) je precizně popsána a 
objasněna včetně volby metody. Kvalitativní výzkum se ukázal jako velmi přínosný, vždyť sdělení v 
„pouhých“ 4 rozhovorech přinesla bohatý materiál relevantní k cílům diplomové práce. Výstižně je 
popsána metodologie výzkumu včetně předvýzkumu.   
 
 I když autorka diplomové práce opakovaně upozorňuje na přínosné vedení v metodologické 
části, tak lze z celé práce vyvodit, že prokázala i schopnost samostatného uvažování a učenlivost 



v osvojení si náročné metody zpracování. Z formulace všech otázek, nejen těch zásadních, i ze záznamů 
rozhovorů je patrná její vnímavost k situaci, v níž se rozhovory odehrávaly, i ke sdělením respondentů, 
výborná formulační dovednost, držení se tématu nebo případně vracení se k tématu, pokud je proud 
hovoru odvedl jinam. Stojí mi za zmínku, že v prvních dvou otázkách se ptá na „doma“, nikoliv domov, 
který je vícevýznamový a běžně zní poněkud málo „hovorově“. Teprve v dalších dvou otázkách, kde se jí 
jedná o preciznější pojmové rozlišení, vyslovuje v otázkách slovo domov.  
 
 Výzkum byl navzdory malému vzorku respondentů, což u kvalitativního výzkumu 
nepřekvapuje, dosti pracný, a to v několika ohledech. Již přípravná fáze a hledání konečné formulace 
otázek jistě vyžadovaly promýšlení tématu, vhodných formulací a vytvoření představy o očekávaných 
odpovědích. Oceňuji modelové vyzkoušení role tazatelky a respondentky a předběžné testování otázek u 
jiných osob. Tyto kroky poukazují na solidní přístup, jímž výzkumnice chce - předpokládám -
minimalizovat nahodilá zjištění a maximalizovat efekt metody. Rozhovory byly navzdory „pouze“ 
čtyřem otázkám rozsáhlé a poskytly velice bohatý materiál ke zpracování.  V interpretaci výsledků a 
zejména v diskusi prokázala autorka schopnost samostatně uvažovat a uvést svá zjištění do souvislostí. 
Prokázala také kritickou sebereflexi při uvědomění si limitů svých poznatků.  Možná dokonce zbytečně 
umenšuje kvalitu svých nálezů, neboť použitá metoda (významové trsy) navzdory jedinečnosti pohledů 
respondentů zároveň potvrzuje řadu teoretických poznatků.     
 
                  Diplomová práce Domov a osoby s duševní poruchou je přehledná, uspořádání je logické a 
dává smysl. Stylistická úroveň je až na málo výjimek (např. str. 52, 82 nebo 107) velmi dobrá, autorka se 
vyjadřuje srozumitelně i zajímavě. Práce je čtivá, jazyk přiléhavý. Autorka jasně odlišuje poznatky 
čerpané z literatury a vlastní úvahy a zjištění. Gramatické zpracování je na solidní úrovni.  Grafické 
zpracování splňuje požadované parametry. 
 
                 Navzdory pozitivnímu hodnocení této diplomové práce mám několik málo kritických 
připomínek. Metodologická poznámka se týká str. 89, kde autorka popsala „fáze interview“. Ovšem 
domnívám se, že směšuje 2 procesy či témata (fáze výzkumu a fáze interview). Má další připomínka se 
vztahuje k terminologii. Autorka v názvu uvádí pojem duševní porucha, v terminologické poznámce na 
str. 9 již používá za pojem duševní porucha výraz duševní onemocnění. Není mi jasné, zda a příp. jaké 
mezi nimi vnímá rozdíly. A konečně bych v diskusi přivítala podrobnější zamyšlení nad sděleními 
respondentů v souvislosti s teoretickými poznatky.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 

Zdůvodnění, závěr: Cíle stanovené autorkou byly naplněny kvalitním způsobem. Autorka projevila 
schopnost vytvořit logickou strukturu práce, najít relevantní odborné zdroje a pracovat s nimi. Zvolila 
vhodnou výzkumnou metodu a prezentovala její provedení vyčerpávajícím způsobem.  Cílení k roli 
sociálních služeb v oblasti bydlení vytváří i vhodný přesah do praxe sociální práce. Pozitivně hodnotím 
také etický přístup při provedení výzkumu (informační list, informovaný souhlas, respekt k rozhodnutí 
jedné respondentky).  Limity výzkumných zjištění jsou kriticky zhodnoceny.  

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 
1. V interpretacích uvádíte, že představa domova je vnímána pozitivně navzdory konkrétním negativním 
zkušenostem. Jak byste to vysvětlila? 
2. Kterého nálezu, případně kterých nálezů z kvalitativního výzkumu si zvláště ceníte? 
 

Navrhované hodnocení: výtečně (A) 

       PhDr. Jarmila Čierná  

V Praze dne 9. 9. 2014                                                                                    podpis oponenta 


