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V disertační práci řeší autorka Mgr. Zdeňka Adamčíková aktuální téma, týkající se 

formální podpory rodičů s mentálním postižením v kontextu sociální práce. Lze uvést, že se 

jedná u nás o ojediněle řešené téma, které má oporu spíše v zahraničních výzkumech a 

zahraniční odborné literatuře. Je třeba vyzvednout, že si autorka vybrala ne příliš lehké téma, 

které je zpracovávané jako mezioborové, na hranici oboru sociální práce a speciální 

pedagogika. Tohoto úkolu se však velmi dobře zhostila. 

Hlavním cílem disertační práce a cílem celého výzkumného šetření bylo provést 

analýzu formální podpory rodičů s mentálním postižením se zapojením dvou klíčových aktérů 

– sociálních pracovníků a samotných rodičů s mentálním postižením. Stanovený cíl beze 

zbytku splnila. 

Disertační práce je zpracovaná jako teoreticko-metodologická studie s empirickým 

šetřením. Teoretická část práce má charakter monografické procedury. Jedná se o teoretický 

výzkum vypracovaný za pomoci techniky analýzy odborné literatury české a  zejména 

anglické, analýzy legislativních dokumentů a četných internetových zdrojů ze všech 

studovaných oblastí. Fundovaným zpracováním teoretické části si autorka připravila dobrá 

teoretická východiska pro zpracování výzkumu disertační práce.  

Disertační práce je členěná na část teoretickou a část empirickou, obsahuje celkem 

osm kapitol. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol s četnými subkapitolami, zejména ve 

druhé kapitole. Jako první teoretickou kapitolu již lze brát úvod, který má pět subkapitol a 

obsahuje úvod do problematiky, přínos disertační práce, její uspořádání, použitou terminologii 

a vlastní zkušenosti autorky se zkoumanou problematikou.  

 



Ve druhé kapitole je podrobně rozebráno téma zkoumané problematiky. Jako 

teoretická východiska je uveden pojem mentálního postižení s uvedením její klasifikace. Šest 

subkapitol je věnováno problematice rodiče s mentálním postižením v systému formální 

podpory a tři subkapitoly tématu sociální pracovník jako klíčová postava v životě rodiče 

s mentálním postižením. 

Teoretická části disertační práce se všemi subkapitolami je zpracovaná věcně správně, 

vybraná témata jsou dobře zvolená, citace je v normě, jednotlivé subkapitoly na sebe logicky 

navazují a poskytují autorce velmi dobrá teoretická východiska pro zpracování výzkumného 

projektu disertační práce.  

Empirická část disertační práce obsahuje šest kapitol s četnými subkapitolami: 

výzkumné cíle a otázky, metodologii výzkumu, výsledky dílčích analýz  (dotazníkové šetření, 

rozhovory s rodiči s mentálním postižením), v samostatných subkapitolách jsou vyhodnoceny 

výsledky vinět (modelových příkladů), výsledky z užití nástroje Support interview guide a 

výsledky analýzy ohniskových skupin (s tématy: systém podpory a péče o rodiče s MP a 

jejich dětí, sociální pracovník v systému poskytujícím podporu rodičům s MP, specifika 

rodičovství osob s MP a faktory ovlivňující plnění rodičovské role). V šesté kapitole je podán 

výsledný obraz výzkumné studie, v sedmé kapitole je diskuze a v osmé kapitole závěr, který 

obsahuje doporučení pro praxi, legislativu a výzkum, včetně uvedení silných stránek a 

omezení výzkumu.  

Cíl disertační práce a výzkumné studie je uvedena výše. Položenou výzkumnou 

otázkou chtěla autorka zjistit, jak je připraven systém formální podpory (legislativní rámec, 

agenda sociálně právní ochrany dětí, sociální služby, sociální pracovníci) na poskytování 

pomoci rodičům s mentálním postižením. 5 dílčích otázek se vztahovalo k cílové skupině 

sociálních pracovníků a 2 k cílové skupině rodičů s mentálním postižením. Pro zpracování 

výzkumné studie zvolila autorka smíšenou výzkumnou strategii, která zahrnuje jak metody 

kvantitativní (technika dotazník pro sociální pracovníky), tak kvalitativní (technika rozhovoru 

s rodiči s mentálním postižením). Za dominantní výzkumnou metodu zvolila autorka 

ohniskové skupiny. Výzkumné nástroje byly dobře zvoleny v závislosti na stanovených 

výzkumných cílech. Všechny použité metody jsou ve výzkumné studii podrobně popsány a 

zpracovány podle jejich typu. Získaná data jsou zaznamenaná do tabulek a grafů, výsledky 

jsou vyhodnoceny a adekvátně okomentovány. Pro důkladnější prozkoumání kvality interakce 

mezi rodiči s mentálním postižením a sociálními pracovníky autorka použila tzv. viněty 

(modelové scénáře), které měly vyvolat reakci respondenta a podnítit formulaci jeho názorů a 



další nástroj Support interview guide. Oceňuji pregnantně vyvozené závěry z rozsáhlého 

výzkumného šetření, které přispějí jak ke zlepšení vlastní praxe, tak k rozvoji dalších 

výzkumů v této oblasti, u nás ve srovnání se zahraničím málo probádané.  

Po stránce jazykové a grafické odpovídá disertační práce požadavkům stanoveným na 

tento typ prací. Počet stran je 248 stran a příloha, počet titulů odborné literatury 205 ze všech 

studovaných oborů převážně anglických a internetové zdroje. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak hodnotíte připravenost sociálních pracovníků na práci s rodiči s mentálním 

postižením a v jakém směru ji lze zlepšit?  

2. Jak se Vám osvědčily při vedení rozhovoru s rodiči s mentálním postižením použité 

nástroje?  

     

Závěry 

 

Předložená disertační práce Mgr. Zdeňky Adamčíkové je významným příspěvkem 

k řešení problematiky formální podpory rodičů s mentálním postižením v kontextu sociální 

práce. Výzkumný projekt považuji za originální řešení zkoumané problematiky. 

V rámci zpracování disertační práce autorka jednoznačně prokázala velmi dobré 

odborné znalosti, schopnost práce s odbornou literaturou českou i zahraniční, zejména 

anglickou a samostatnou tvůrčí práci při výzkumné činnosti v oboru speciální pedagogika a 

sociální práce. 

Po stránce jazykové a formální odpovídá disertační práce požadavkům stanoveným na 

tento typ prací a splňuje podmínky stanovené vysokoškolským zákonem. Proto doporučuji 

přiznat  Mgr. Zdeňce Adamčíkové na základě úspěšné obhajoby vědecký titul Ph.D. 

 

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 

V Brně 10, března 2019 


