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1. Zaměření bakalářské práce a její základní koncepce  

Bakalářská práce se věnuje tématu stárnoucích a umírajících osob s mentálním postižením. 

Cílem práce bylo prozkoumat možnosti bydlení cílové skupiny v rámci pobytových služeb 

a poukázat na překážky bránící těmto osobám zůstat v prostředí pobytové služby. 

Byly položeny dvě výzkumné otázky – Mohou osoby s mentálním postižením zůstat 

v pobytové službě i po dovršení věkové hranice? Mohou uživatelé pobytové služby strávit 

v době umírání své poslední dny v tomto prostředí? 

Výzkumné otázky jsou položeny uzavřeně, což je v rozporu s definicí a zásadním 

cílem výzkumných otázek. Takto položené otázky vedou pouze k jednoslovné odpovědi 

oproti popisu problému a komplexní odpovědi. Pro další výzkum tedy doporučuji autorovi 

pokládat výzkumné otázky otevřeně (v tomto případě deskriptivní), aby mohly být 

odpovězeny přesně tak, jak autor učinil z výsledků získaných dat z polostrukturovaných 

rozhovorů.  

Vybrané téma je velice potřebné v návaznosti na demografické údaje o stárnutí 

populace. Oceňuji zvláště zaměření na stárnoucí osoby s mentálním postižením, jelikož se 

jedná o problematiku dosud nedostatečně prozkoumanou a pro veřejnost obvykle neznámou, 

téměř opomenutou. 

Bakalářská práce je členěna do dvou částí: teoretické a praktické. V obsahu není toto 

rozdělení zaznamenáno, ale z textu je zřetelné, že je tak autorem zamýšleno. 

  Teoretická část je rozdělena systematicky do kapitol, které na sebe navazují. Kapitoly 

dostatečně popisují veškerá podstatná témata, kterými se autor zabývá poté v praktické části.  

Teoretická část obsahuje dostatek zdrojů, přestože autor obvykle cituje z Encyklopedie 

sociální práce. U některých knih autorovi chybí uvedená citace (str. 26) nebo není uvedená v 

přehledu použité literatury (str. 10). Autor dále v přehledu použité literatury uvádí 5 knih 

(např.: Čevela, Fisher, Tomeš), které v textu nebyly vůbec použity. 

Autor velice dobře používá techniku parafráze oproti přímé citaci, která je poměrně 

dlouhá na akademickou práci (str. 12–13, str. 21). Nicméně oceňuji dostatek použitých 

zahraničních zdrojů. Pro čtenáře jsou však zahraniční výzkumy nepřehledné, jelikož autor 

zmiňuje pouze výsledky, nikoliv jejich záměr a cíl výzkumu (např. str. 26). 

 

2. Zvolené metody a úroveň formálního zpracování  

Praktická část je poměrně kratší než teoretická část. Autor uvádí metody výběru dat 

a výběr respondentů spolu s polostrukturovaným dotazníkem. Metoda sběru dat byla 

definována i se shrnutím limitů sběru dat, které vedlo ke změně metody na polostrukturovaný 

rozhovor. Autor dále popisuje, že „reakce byla vesměs pozitivní“, což vnímám jako popis 

návratnosti oslovených respondentů k participaci na výzkumu. Autor dostatečně popsal sběr 



dat a jejich limity. Bohužel autorovo rozhodnutí oslovit vedoucí zařízení, kteří zaštitují 2–3 

služby najednou, snižuje počet respondentů ve výzkumu. Přesněji ze 7 sociálních služeb na 3 

subjekty.  

Po uvedení respondentů navazují ihned výsledky. Chybí tedy celková analýza dat a postup 

analýzy. 

Výsledky jsou interpretovány bez uvedení respondentů u zmíněných citací a parafrází. 

Dále chybí u výsledků přesný počet odpovědí. Použitá slova několik, pár, téměř polovina jsou 

natolik obecná, že si čtenář nemůže udělat představu o celkových výsledcích ani o samotných 

subjektech poskytujících služby osobám s mentálním postižením. Autorovi bych tak 

doporučila uvést výsledky podle položených otázek, případně i porovnání mezi subjekty. 

Celkově jsou výsledky uvedeny velmi stručně bez jejich celkového shrnutí. Zvláště 

chybí, zda výsledky dostatečně odpověděly na výzkumné otázky a naplnil se tak cíl práce. 

Přestože cíl práce nekoresponduje s výzkumnými otázkami, odpověď na cíl výzkumu 

můžeme najít v teoretické části práce. V textu je zřejmé, že autorovi splynul cíl a výzkumné 

otázky dohromady, či je mezi s sebou zaměnil (viz str. 33). 

V závěru autor generalizuje své výsledky výzkumného šetření na celou problematiku 

seniorů s mentálním postižením v České republice. Toto zobecnění však není možné, jelikož 

autor zjišťoval situaci pouze v hlavním městě Praze, nikoliv ve všech krajích.   

Nejvíce oceňuji podkapitolu s diskuzí. Autor zde zručně propojil výzkumy použité 

v teoretické části s výsledky výzkumné části, které dále doplnil o svá stanoviska a možná 

řešení problematiky stárnoucích a umírajících osob s mentálním postižením v pobytových 

službách. Přesto bych autorovi doporučila neporovnávat vlastní výzkum (o 16 respondentech 

z vedoucích pozic sociálních služeb) se zahraničním výzkumem dr. Ellis a kol. (o 60 

respondentech s postižením využívající komunitní péči).    

 

3. Celkové zhodnocení práce  

Práce je napsána srozumitelně, bez gramatických nedostatků. Po formální stránce 

obsahuje práce jen minimum chyb. Jelikož se jedná o akademický text, vyhnula bych se 

metaforám a přirovnáním, které autor uvádí v úvodu a v teoretické části (např. str. 8).  

Rozsah práce odpovídá standardům. Praktická část by však mohla být rozšířena 

o analýzu dat, uvedení výsledků podle položených otázek z polostrukturovaného scénáře. 

Především by měla být tato část práce doplněna o shrnutí výsledků, které by zahrnulo 

odpovědi na výzkumné otázky. Využitelnost zjištěných výsledků je velice nízká a rozhodně je 

nelze generalizovat v globálním měřítku. Doporučila bych autorovi pro další možné výzkumy 

vyvarovat se prognózám, pokud nejsou dostatečně podloženy a také věnovat pozornost 

porovnání nekomparativních subjektů a výzkumů.  

Práci hodnotím jako uspokojující na bakalářskou práci. Navrhuji i přes dílčí uvedené 

výhrady hodnocení chvalitebně – dobře. 

 

4. Doplňující otázky pro ústní obhajobu  

 V textu uvádíte, že „Problematika stárnutí osob s mentálním postižením je na území 

České republiky zatím zcela neprozkoumaná a žádný výzkum se této otázce dosud 

nevěnoval.“ Můžete uvést, jak jste k tomuto stanovisku dospěl? 



 Ve výzkumu jste oslovil ředitele tří organizací, se kterými jste provedl rozhovor 

o všech poskytujících službách zároveň. Domníváte se, že oslovené organizace 

poskytují ve svých službách stejné možnosti bydlení dané cílové skupině?  

 Jak by podle Vás vypadala ideální praxe pobytových služeb pro danou cílovou 

skupinu? Jak byste případné změny služby metodicky, případně legislativně ošetřil? 

 

 

V Praze dne 6. 6. 2019       

PhDr. Lenka Holasová 


