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Téma, zaměření a cíl práce 
 Autorka si jako téma své bakalářské práce zvolila téma, které je v dnešní době 
více neţ aktuální a prostupuje v podstatě celou společností. Aktuálnost tématu 
vyplývá i ze skutečnosti, ţe problematika nabývá v současné době na významu a to 
především z důvodu krácení finančních prostředků poskytovaných ze státního 
rozpočtu na zajištění chodu a fungování sociálních sluţeb zabývajících se danou 
problematikou. 

Cílem diplomové práce, jak diplomantka uvádí, je pojednání o roli a práci 
veřejného opatrovníka a řešení problémů, začleňování a společenského uplatnění 
opatrovanců. Téma svojí práce si diplomantka zvolila mimo jiné také vzhledem ke 
skutečnosti, ţe se s touto problematikou setkala přímo při výkonu svého zaměstnání, 
kdyţ působila jako sociální pracovník.  
 

Diplomantka rozdělila bakalářskou práci do dvou částí a to na část teoretickou, 
ve které se zabývá duševními onemocněními, institutem veřejného opatrovnictví, 
ustanovením veřejného opatrovníka, věnuje se významu spolupráce se soudy a 
ostatními institucemi. V další kapitole teoretické části pojednává o práci sociálního 
pracovníka, jeho náplni práce a úkolech ve vztahu k opatrovancům. V poslední 
kapitole autorka analyzuje nebezpečí trestné činnosti, která můţe být na 
opatrovancích páchána a řeší předcházení páchání trestné činnosti. 

 
V části praktické se autorka zaměřila na metodu kvalitativního výzkumu na 

základě polostrukturovaného rozhovoru jednak se 4 opatrovanci různých věkových 
kategorií ţijících ve Ţďáru nad Sázavou, u kterých nejprve popisuje jejich ţivotní 
osud. Následně pokládá autorka těmto opatrovancům 13 a dvěma jejich 
opatrovníkům 12 otázek. Na základě výsledků odpovědí provedla autorka celkové 
zhodnocení, kdy zejména konstatuje, ţe práce sociálních pracovníků je pro 
opatrovance velmi důleţitá pro jejich ţivot a alespoň částečné zapojení do 
společenského ţivota. 
  
Struktura práce, vhodnost zvoleného postupu a použitých metod  
 Struktura práce vychází ze zvolené problematiky. Autorka se ve své 
bakalářské práci věnuje v dnešní době velmi aktuální problematice. Svoji práci 
systematicky člení do 2 částí, teoretické, kterou následně člení na 5 kapitol a 
praktické. Autorka postupuje od obecného popisu problematiky aţ k praktickým 
pojednáním k dané problematice.  
 
 
 



Odborná úroveň, opodstatněnost závěrů, přínos pro praxi, ev. pro rozvoj oboru 
 Práce má odpovídající úroveň. Autorka se orientuje v dané problematice, 
přičemţ vyuţívá jednak teorii dané problematiky, ale i osobní zájem a to vzhledem ke 
svému povolání. 
 
Práce s literaturou 
 Rozsahem pouţité literatury a jiných informačních zdrojů autorka prokázala 
odpovídající orientaci v dané problematice. Autorka mohla průběţně ve své práci 
odkazovat na pouţitou literaturu a informační zdroje. Literární a informační zdroje 
jsou uvedeny na konci bakalářské práce. 
 
Rozsah práce, jazyková, stylistická a formální úprava 
 Autorka bakalářskou práci zpracovala v celkovém rozsahu 52 stran na dobré 
úrovni. V bakalářské práci se nevyskytují stylistické chyby, jazyková a formální 
úprava splňuje poţadavky kladené na bakalářskou práci. 
 
Připomínky, náměty, otázky pro obhajobu 
 
 Bakalářskou práci diplomantky Ivany Filipové hodnotím jako velmi dobrou co 
do obsahu a rozsahu, tak i vhodnosti a aktuálnosti dané problematiky. 
 
 1. Jaký máte názor na snižování finančních prostředků ze státního rozpočtu 
na zabezpečení poskytování sociálních služeb 
 
 

Hodnocení 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm  B -  velmi dobře 
 
 
Datum  17.5.2012        Bc. Jaroslav Oborný   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




