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Posudek oponenta práce: Mgr. Monika Válková 

 

Studentka se ve své diplomové práci zabývá problematikou opatrovnictvím pro osoby s 

duševním onemocněním a to z pohledu klienta a institutu opatrovnictví dle novelizace 

Občanského zákoníku.   

Cílem diplomové práce je popsat současný systém institutu opatrovnictví a to ze všech úhlů 

pohledu, které vychází z platných národních a mezinárodních právních norem. V praxi 

představit, jak opravdu funguje systém opatrovnictví pro osoby s duševní poruchou a jak 

opatrovníci nahlížejí na výkon opatrovnictví.  

V teoretické části (celkem 6 kapitol) studentka podchytila a popsala strukturovaně celé 

spektrum problematiky osob s duševní onemocněním v České republice. Jednotlivé kapitoly 

jsou věnovány vymezením duševní poruchy, platnými dokumenty (národní i mezinárodní 

právní normy), které vymezují práva osob s duševním onemocněním. Dále správně popisuje 

současný stav psychiatrické péče a plánovanou reformu psychiatrické péče v České republice. 

Stěžejní téma institut opatrovnictví je velmi dobře popsán a strukturován, tak, že i laický čtenář 

zcela pochopí vyčerpávající informace o této problematice osob s duševním onemocněním. 

Zároveň tato kapitola dává praktický návod, jak postupovat ve svízelných životních situacích u 

osob s duševním onemocněním.  Dále je velmi pěkně zpracovaná kapitola o sociální práci 

s klientem ze všech úhlů pohledu (komunikace s klientem, vzdělání, možnosti klienta …). 

Teoretická část je velmi dobře zpracovaná a praktická část průzkumu (kvalitativní metoda) 

plynně navazuje na ověření si skutečností, jak prakticky funguje systém opatrovnictví pro osoby 

s duševní poruchou a jak opatrovníci nahlížejí na výkon opatrovnictví.  

V praktické části si studentka zvolila kvalitativní metodu formou polostrukturovaného 

rozhovoru, kdy si vymezila hlavní výzkumnou otázku a následně 8 dílčích výzkumných otázek 

pro veřejné opatrovníky a 6 dílčích výzkumných otázek pro rodinné příslušníky, kteří jsou či 

byli ve funkci opatrovníka a 1 otázku, která byla určena rodinným příslušníkům z organizace 

Sympathea kteří mají člena rodiny s duševní nemocí. 
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Studentka si zvolila metodu, která je velmi náročná na zpracování daného tématu -   zakotvené 

teorie konkrétně otevřené kódování. Ze zpracovaných rozhovorů vytvořila několik kategorií, 

které byly rozčleněny dle charakteristik jednotlivých respondentů. Celý průzkum, který 

studentka zvolila, byl časově náročný na zpracování k vytyčeným cílů práce. 

Kapitola diskuse konfrontuje zjištěné výsledky průzkumu z nastavenými právními normami a 

současnou praxí institutu opatrovnictví. Diskuse nad daným tématem je opřena o autentické 

výpovědi respondentů, kteří hodnotí, jak jsou práva osob s duševním onemocněním 

uplatňovány v praxi.   

V závěru své práce velmi výstižně rekapituluje své výsledky z průzkumu, kde hodnotí pozitivní 

a negativní faktory v uplatňování institutu opatrovnictví v praxi, které mohou mít vliv na 

samotné klienty.  

Závěr: Diplomová práce je po formální stránce velmi dobře zpracovaná. Studentka použila 

dostupnou literaturu vztahující se k problematice osob s duševním onemocněním. Největší 

přidanou hodnotu vidím v praktické části, neboť použitá kvalitativní metoda je velmi náročná 

na zpracování výsledků ke stanovené výzkumné otázce.  Domnívám se, že takto provedený 

průzkum by mohl být podkladem pro výzkum zátěže veřejných opatrovníků, ale i rodinných 

opatrovníků.  

 

Hodnocení: Výborně. Doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě:  

Byly provedeny podobné výzkumy, průzkumy či studie na podobné téma v České republice?  

Jakou průzkumnou metodu byste zvolila, kdybyste chtěla zjišťovat potřeby opatrovance?  

Zpracovala: Mgr. Válková Monika  

V Praze dne 11. 9. 2017  

 

 

 


