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Volba tématu a zaměření práce, formulace cíle 
Téma zaměřené na oblast specifik v životě člověka s mentálním postižením je tématem velmi 
aktuálním a to s ohledem na mnohé procesy probíhající v české společnosti a směřující 
k vyšší míře sociálního začleňování těchto osob. Autorka se věnuje klíčovým oblastem 
v životě člověka s mentálním postižením a to oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění a 
bydlení. Výběr tématu navazuje na předchozí pracovní zkušenosti studentky, což je patrné ze 
zaměření celé práce.  
Cílem práce je charakterizovat a zaměřit se na specifika života, se kterými se člověk 
s mentální retardací potýká s ohledem na jeho postižení. V empirické části práce si autorka 
klade za cíl zjistit, jakým způsobem vybrané sociální služby ve Slezské diakonii pomáhají 
lidem s mentální retardací kompenzovat nedostatky a řešit problémy způsobené tímto 
postižením, a jak podporují jejich začlenění do běžné společnosti. Cíl práce je formulován 
jasně a srozumitelně. 

Struktura práce, vhodnost zvoleného postupu a použitých metod  
Diplomová práce je přehledně strukturovaná a rozdělená na část teoretickou, kde autorka 
předkládá různé teoretické koncepty a poznatky k řešené problematice, a část empirickou, ve 
které studentka pracuje s výstupy provedeného empirického šetření. 
Z hlediska poměru uváděných informací je možno práci považovat za vyváženou. 
Práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol, z čehož dvě kapitoly se zabývají teoretickými 
poznatky v řešené oblasti, třetí kapitola vytváří vazbu na následně realizované empirické 
šetření. Teoretická část práce se opírá o poznatky zjištěné studiem odborné literatury, autorka 
pracuje s komparací jednotlivých informačních zdrojů a s obsahovou analýzou. Empirická 
část práce má charakter kvalitativního výzkumu. Tento typ výzkumného šetření považuji pro 
účely práce za velmi pozitivní, přinášející reálné a využitelné výstupy. 
 
Odborná úroveň, vlastní přínos, spolupráce s vedoucím 
Práce je zpracována z hlediska odborné úrovně velmi kvalitně a svědčí nejen o předchozích 
zkušenostech autorky v řešené oblasti, ale také o osobním zájmu a iniciativě. Velmi oceňuji 
využití kvalitativního výzkumného šetření, které bylo vzhledem k problematice poměrně 
náročné na zpracování závěrů a doporučení.  V práci byly formulovány tři výzkumné otázky, 
na které autorka dokázala svým šetřením odpovědět. V práci formuluje jasné závěry, které 
mohou být využitelné pro praxi sociálních služeb, respektive pro praxi Slezské diakonie. 



Zároveň je práce doplněna doporučeními a to zejména pro podporu informovanosti a osvěty 
vůči společnosti a komunikace s rodinami či opatrovníky osob s mentálním postižením. 
Studentka byla při zpracovávání práce velmi aktivní, přicházela s inovativními postupy a 
myšlenkami, což přispělo ke kvalitě spolupráce s vedoucí práce.  
 
Práce s literaturou 
Autorka velmi kvalitně pracuje s literaturou, využívá citace autorů, což je známkou intenzivní 
práce s informačními zdroji. V seznamu literatury se objevuje jak klasická odborná literatura, 
tak například internetové zdroje, které vytvářejí podpůrný materiál propojující informace se 
současnou praxí. 
 
Rozsah práce, jazyková, stylistická a formální úprava 
Předložená práce je svým rozsahem nadstandardní z hlediska prací tohoto typu, což svědčí o 
zájmu autorky o problematiku a o její orientovanosti. Práce je zpracována odborným jazykem 
i stylem, autorka využívá získaných vlastních poznatků z praxe a teoretických poznatků 
z literatury. Diplomová práce je psána zajímavě a čtivě, její jednotlivé části na sebe vhodně 
navazují, což působí kompaktně a systematicky. Z hlediska formální a stylistické úpravy je 
také vidět vysoký standard zpracování, který přispívá k celkové kvalitě práce. 
Oceňuji orientovanost autorky v problematice, což je z celé práce velmi znatelné. 
 
Případné připomínky, náměty, otázky pro obhajobu 
 
Na základě závěrů zjištěných v empirickém šetření formulujte konkrétní aktivity, které 
vnímáte jako využitelné pro svou praxi ve službě sociální rehabilitace.  
Vidíte jako užitečné zapojit do osvětových aktivit vůči veřejnosti samotné osoby s mentálním 
postižením? Jaké jsou v tom příležitosti a úskalí? 
 
 

Hodnocení 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A - výborně. 
 
 
Datum  : 24.4.2012 

         …..…………………… 
         Mgr.et Ing. Romana Bélová 
 
 
 
 


