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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Studentka cíl práce i metodiku zpracování volila vhodně, vzhledem k řešenému tématu 
práce. V práci se zaměřila zejména na pojem mentální retardace, práva osob s MR, mýty o 
lidech s MR, specifika integrace. Na pečlivě zpracovaný teoretický základ pak navázala nově 
definovanými sociálními službami jež směřují k deinstitucionalizaci péče o osoby s MR. 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Studentka odbornou literaturu nastudovala a snažila se publikované odborné obsahy použít 
v celém textu předkládané magisterské práce. Seznam použitých informačních zdrojů 
odpovídá požadavkům bibliografické normy, přestože titulů je nižší počet, jsou ale všechny k 
tématu relevantní a aktuální. Zejména jsou významné informace získané přímo v terénu 
Nalžovického zámku p.s.s. 
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování je přiměřené.  
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Šetření procesu, historie, rizik transformace sociálních služeb pro klienty s MR pak reflektuje 
zcela konkrétní uživatelé sociálních služeb, vzhledem k prožívané kvalitě života klientů 
Nalžovického zámku. Šetření, přestože skromné co do počtu, je kompenzované hloubkou 
zpracování všech získaných informací je metodologicky správné, naplňuje parametry 
základního průzkumu, metodika, operacionalizace i definované úkoly jsou smysluplné a 
ověřitelné, zpracování získaných dat výborné, závěry a doporučení, jež vyplývají z průzkumu, 
odpovídají stanoveným cílům.  
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Lze konstatovat, že studentka splnila cíle práce a formulovala podnětné závěry. 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Popište jaká je současná praxe při uplatňování transformace v ústavních službách pro klienty 
S MR. 
Lze v České republice konstatovat systémový vývoj tolerance společnosti k osobám s MR, a 
zvláště pak budoucích sociálních pracovníků? 
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