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V disertační práci se autorka Mgr. Zdeňka Adamčíková na základě analýzy literárních 

zdrojů v širším kontextu zaměřuje na specifikaci formální podpory rodičů s mentálním 

postižením v kontextu sociální práce. Jedná se o téma dnes diskutované především v oblasti 

speciální pedagogiky, ale výzkumně prozatím v podmínkách České republiky řešené pouze 

ojediněle. Je to dáno i skutečností, že toto téma je tématem hraničním, na poli sociální a 

speciální pedagogiky. Snahou autorky je rozšířit tuto problematiku o další výzkumné kroky a 

nová výzkumná zjištění.  

Hlavním cílem výzkumné práce a výzkumné studie bylo provést analýzu formální 

podpory rodičů s mentálním postižením se zapojením dvou klíčových aktérů; sociálních 

pracovníků a samotných rodičů s mentálním postižením. Další parciální cíle zaměřila na 

identifikaci názorů a postojů, současně připravenosti sociálních pracovníků k podpoře rodičů 

s mentálním postižením. Dále i z druhého pohledu, si kladla za cíl, zjistit, jaké jsou zkušenosti 

rodičů s mentálním postižením se sociálními pracovníky a s metodami, které využívají. Práce 

je svým zpracováním zajímavým příspěvkem a stanovené cíle se studentce podařilo naplnit. 

 

Struktura práce 

Disertační práce je zpracovaná jako teoreticko-metodologická studie s empirickým 

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

výzkum zpracovaný za pomoci techniky analýzy odborné literatury české i zahraniční, 

analýzy legislativních dokumentů a internetových zdrojů. Fundovaným zpracováním 

teoretické části si autorka připravila dobrá teoretická východiska pro zpracování výzkumu 

disertační práce. Empirická část disertační práce je prezentována rozsáhlým a ojedinělým 

výzkumem. Autorka volila smíšenou výzkumnou strategii, která je prezentována 



kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Dominantní metodou bylo využití ohniskových 

skupin, které jsou charakteristické právě svojí dynamikou, následně využila 

semistrukturované rozhovory s rodiči s mentálním postižením. 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, další nástroj Support interview guide. Celkem se zapojilo 18 rodičů. Cesta 

kvantitativního výzkumu byla realizována pomocí dotazníkového šetření. Toto šetření 

mapovalo zkušenosti, znalosti a postoje sociálních pracovníků. Autorka podrobně popsala 

tento soubor a komentuje vše, co předcházelo jeho výběru. Dotazníky vyplnilo celkem 329 

respondentů, sociálních pracovníků. Dále velice přehledně charakterizuje strukturu a celý 

proces tvoření metod výzkumu, zamýšlí se nad kritérii uplatňujícími se při jejich volbě. 

Následně je specifikována analýza a interpretace získaných dat, která odpovídá na předem 

vymezený výzkumný problém a úkoly a cíle výzkumu. Použité metody a techniky považuji 

vzhledem ke stanoveným cílům výzkumů disertační práce za adekvátní. 

Připomínky k práci 

Disertační práce je členěná na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část je 

tvořena dvěma podrobně zpracovanými kapitolami s členěním na další subkapitoly, empirická 

část je zpřehledněna od třetí do sedmé kapitoly, dále je připojen závěr. Struktura je vystavěna 

přehledně a smysluplně. Členění subkapitol je tradiční, v rámci teoretických kapitol autorka 

operacionalizuje pojmy-mentální postižení, rodič s mentálním postižením, sociální 

participace, sociální pracovník. Tento teoretický vstup je uzavřen oblastí profesní přípravy  a 

etickými dilematy při práci sociálních pracovníků s rodiči s mentálním postižením. Kapitoly 

zkvalitňuje i snaha autorky, zaměřit pozornost na prezentaci zahraničních přístupů a řešených 

projektů s danou problematikou, dotváří to celistvý náhled. Kapitoly teoretické části disertační 

práce jsou zpracovány věcně správně, citace jsou dle normy, jednotlivé subkapitoly na sebe 

logicky navazují a poskytují autorce dobrá teoretická východiska pro zpracování výzkumného 

projektu disertační práce.  

Těžiště a vědecký přínos disertační práce je v její empirické části s doporučením na 

publikaci jejich některých celků. Vede mě k tomu i skutečnost, že výzkum orientovaný na 

oblast přístupů k rodičům s mentálním postižením vnímám jako prostředek k zlepšení jejich 

kvality života a k podpoře sociální inkluze. Analyzovala a deskribovala proces formální 

podpory rodičů s mentálním postižením se zapojením klíčových aktérů, tedy sociálních 



pracovníků a samotných rodičů. Současně nabízí srovnání výsledků některých dílčích 

výsledků s australskými šetřeními.  

V rozsahu tří podrobně popsaných výzkumných kapitol specifikovala data 

výzkumného šetření, zodpovědně a erudovaně vyhodnotila s adekvátním komentářem. 

Výzkum zpracovala na základě předem formulovaných výzkumných otázek. Získaná data 

pečlivě zaznamenala do tabulek a grafů. Poslední vše shrnující kapitola disertační práce již 

předkládá zjištěné výsledky. Oceňuji diskusi a srovnání s dalšími studiemi, doporučení pro 

praxi, legislativu a další možný výzkum. Na základě svých zjištění zdůrazňuje v podrobně 

specifikovaném rámci, že sociální pracovníci nejsou dostatečně profesně připraveni, mají 

nízké povědomí o problematice rodičovství osob s mentálním postižením, též v oblasti 

supervize a metodického vedení jsou stále rezervy. To nabízí otázku do diskuse, není to právě 

dovednost a vědomost speciálních pedagogů, kteří jsou na tyto situace připravováni (studenti 

andragogiky)? Prosím vyjádřete se při obhajobě.  

 

Jazyková a grafická úroveň 

Po stránce jazykové a grafické odpovídá disertační práce požadavkům stanoveným na 

tento typ prací. Počet stran je 250, reprezentativní je i vysoký počet literatury ze všech 

studovaných oborů, včetně titulů zahraničních, zejména anglických. Součástí práce jsou 

přílohy, které vhodně doplňují text práce. Po stránce grafické je práce precizně, velice 

přehledně a nadstandardně zpracována, oceňuji zpracování jednotlivých výzkumných 

nástrojů. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Prosím, vyjádřete se k otázce v textu posudku. 

2. Jak získané výsledky využijete ve vlastní praxi, pokud je to tedy možné? 

 

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 prokázala odborné znalosti teoretické, schopnost práce 

s odbornou literaturou české i zahraniční provenience a samostatnou tvůrčí práci při 

výzkumné činnosti v oboru speciální pedagogika. 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. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 
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