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1. CÍL PRÁCE:   

Práce byla zaměřena na zjišťování míry adaptability osob s mentálním postižením při jejich 
přechodu z DOZP do jiných typů sociálních služeb s menší mírou podpory a nezávislejším 
způsobem života jejich uživatelů. Tento záměr se autorce podařilo přiměřeně naplnit. 

 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

První část je věnována teoretickým východiskům – autorka se mimo jiné věnuje vymezení 
základních pojmů jako je adaptace, mentální postižení, inteligence atd. Spíše v omezené míře 
pracuje s literaturou a na některých místech jsou patrné drobné přesnosti a lehce zmatené 
souvislosti (např. ZŠ praktickou označuje jako „praktickou školu“ – s.11, což je však 
označení pro zcela jiný typ školy..). Podrobně je představen proces individuálního plánování 
v sociálních službách, který se bezprostředně týká i přechodu klientů DOZP do 
samostatnějšího způsobu života v chráněném nebo podporovaném bydlení. Vytknout lze 
např. shodné názvy kapitol 5 a 8.3 (jde ale o drobný a spíše formální nedostatek). 
Dobře popsaný je kvalitativně prováděný výzkum – včetně zvolené metodologie. Pro 
strukturování případových studií autorka zvolila moderní narativní přístup. Relevantně 
pracuje se získanými informacemi (při analýze dokumentů se např. poměrně precizně 
zaměřila na zjišťování anamnestických údajů důležitých pro vytváření adaptačních 
schopností apod.) i jejich interpretací – přestože hodnocení adaptability zde zůstává na 
úrovni kvalitativního posuzování a je tedy obecně stěží měřitelné. Celkově je práce po 
obsahové stránce poměrně zdařile zpracovaná. 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 
Práce je rozdělena na teoretické kapitoly a popis samotného výzkumu. Celkově text 
rozsahem splňuje požadavky; součástí je také přílohová část, kde jsou zařazeny ilustrativní 
materiály a ukázky výzkumných nástrojů. Samotný text je obvyklým způsobem strukturován 
do kapitol. Odkazování na literaturu a použité zdroje je správné, stejně tak i zápis 
bibliografických údajů v seznamu použité literatury a internetových zdrojů. Text je 
zpracovaný graficky velmi přehledně, ojediněle se vyskytují stylistické a gramatické 
nepřesnosti a překlepy. Celkově práce po formální stránce splňuje požadavky stanovené pro 
úpravu bakalářské práce. 
 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 
Autorka si pro svou bakalářskou práci zvolila zajímavé téma, kterého se důsledně držela. 
I přes spíše drobné nedostatky a některé obsahové nesrovnalosti považuji předloženou práci 
za zajímavou kvalitativní sondu do zkoumané oblasti a lze ji chápat jako úspěšný dílčí 
příspěvek k problematice sociální práce s lidmi s mentálním postižením. Práci doporučuji 
s uvedenými připomínkami k obhajobě. 
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5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOB Ě : 
� Ve výzkumu pracujete s kvalitativním hodnocení adaptability lidí s mentálním 

postižením; jaká kritéria by podle Vás bylo vhodné využít při vytváření kvantitativně 
posuzovatelných měřítek této veličiny? 
� Může mít Vaše práce nějaké konkrétní využití pro praxi? 

 
 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
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