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     Téma diplomové práce je aktuální a relevantní ke studovanému oboru. 

     Předložená diplomová práce čítá 68 stran vlastního textu a je členěna do šesti hlavních kapitol.     

V Úvodu autorka popisuje motivaci k volbě tématu a formuluje cíle práce. V teoretické části charakterizuje 

pojem mentální retardace a popisuje jednotlivé aspekty života osob s tímto postižením. Dále se věnuje 

sociálním službám pro osoby s MR a všímá si, jak ústavní péče poznamenává život člověka. Ve čtvrté 

kapitole se věnuje stěžejnímu tématu – transformaci sociálních služeb pro osoby s MR. Teoretické poznatky 

doplnila autorka výzkumným šetřením, jehož cílem je „zjistit, jak uživatelé sociální služby chráněného 

bydlení vnímají význam této služby, vzhledem k jejich kvalitě života.“ Výzkumné šetření je obecně dobře 

strukturováno a zpracováno včetně vlastních komentářů a rozsáhlé diskuse.  

     Práce má logickou strukturu, hlavní kapitoly na sebe vhodně navazují. Užitá literatura je poměrně četná a 

aktuální, bez cizojazyčných odkazů. Formální úroveň práce je vcelku dobrá.  

     Oceňuji souhrnnou informovanost studentky o problematice transformace sociálních služeb pro osoby 

s MR, nesporný zájem o zvolené téma a uvedené praktické zkušenosti. Předloženou diplomovou práci 

považuji v některých aspektech za velmi přínosnou pro praxi. 

Připomínky 

- Stěžejní nedostatek celé práce a výzkumného šetření spatřuji v nepřesné odborné definici kvality 

života osob s mentální retardací. Vzhledem k tomu, že tento termín zastřešuje zvolené téma (je obsažen 

v názvu práce) a vztahuje se i k jednomu z cílů práce, které autorka vymezuje v Úvodu, měla být tomuto 

tématu věnována větší pozornost, nebo měl být zvolen jiný název práce. Obsahově zcela nevýstižná je 

podkapitola 3.3. Kvalita života, kde o kvalitě života (zřejmě osob s mentálním postižením) není téměř nic. 

Tamtéž i dále (v kpt. 5. 1.) se mísí pojmy „kvalita služby“ a „kvalita života“, byť spolu bezpochyby 

souvisejí. V předloženém textu se tak kvalita života stává spíše jakýmsi literárním pojmem. 

- Ačkoli text patrně prošel jazykovou korekturou (viz Poděkování), v některých kapitolách jsou 

poměrně četné zejména stylistické, ale i gramatické chyby. 

Otázka k obhajobě: 

Vyhledejte v odborné literatuře a shrňte obsah pojmu „kvalita života osob s mentální retardací“. 

Diplomovou práci hodnotím:                        velmi dobře  

V Praze, dne:          1. 9. 2018                                                                       J. Ondrušová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


