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Další připomínky a vyjádření: na druhé straně listu 
 
Podnět k obhajobě:   
 
1.   S užitím odborné terminologie uveďte své téma do přesnější souvislosti se specifickými postupy, 
metodami a kompetencemi v sociální práci. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 26. května 2019                                                                                                 Tereza Cimrmannová 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Podrobnější zpětná vazba: 
 
Předložený text hodnotím jako výjimečně zdařilý vzhledem k potřebnosti tématu, vynikajícímu 
odbornému přehledu autorky a její odvaze destigmatizovat životní roli osob se zdravotním 
postižením. Zároveň si dovoluji pojmenovat několik nedostatků, které snižují kvalitu takto nevšední 
práce. 
 
1. V empirické části jsou s ohledem na subtilitu tématu správně zvoleny metody sběru dat 
(kvalitativní – rozhovory). Analýza a interpretace poznatků ale bohužel neodpovídá 
metodologickým zásadám a potenciál zjištěného tak byl zúročen méně, než bychom v takto 
zajímavé práci čekali. Chybí standardní kroky magisterského výzkumu včetně konceptualizace a 
metod zpracování dat. Úryvky z rozhovorů jsou přínosem textu, ale chybí hlubší kategorizace, ve 
výzkumu pak kódování. Zjištěné poznatky sice mají svoji relevanci i čtivost, zároveň ale zůstávají 
v rovině ilustrací a příkladů z praxe. S ohledem na náročnost sběru dat je to škoda. 
 
2. Jedná se o šetření, výzkum nebo výzkumné šetření? V textu se pojmy střídají, nejde však o totéž. 
 
3. Text odráží široké cíle psychosociálního studia, bohužel ale nezohledňuje specifika studovaného 
oboru a v zásadě bohužel nijak neposiluje dobré jméno „sociální práce“.  Výjimkou je krátká 
kapitola 2.5. Zvolené téma sexuality s kompetencemi a metodami v sociální práci přímo souvisí. 
Jako roli má sociální pracovník vzhledem k sociální komunikaci, práci s hranicemi a hlavně lidskými 
právy? Nástroje, které se dnes užívají v praxi a autorka je poučeně reflektuje (protokoly sexuality, 
osa a dům sexuality a schody tolerance) mají přímou souvislost s koordinační a metodickou prací 
sociálního pracovníka. Ale jakou?  
 
4. Cíle práce uvedené na s. 32 a v Závěru se liší od cílů v Úvodu. Které cíle jsou v textu plněny? 
 
5. Text je psán velmi příjemným, čtivým jazykem. Drobnost - v diplomové práci nemají své místo 
„příručkovité“ výrazy typu „pojďme se podívat …“. V manuálu nad rámec akademických prací lze 
tyto pedagogické vsuvky naopak doporučit. 
 
6. Pojem hendikepovaní, postižení apod. je z hlediska jazykového a etického archaismem. 
Studentka bezpochyby sama vnímá, že se vždy jedná „o člověka s“ a postižení nebo znevýhodnění 
je pouze jednou z jeho charakteristik. Tímto se přimlouvám za terminologickou korektnost, pokud 
má své odůvodnění ve většině mezinárodních úmluv. 
 
7. Teoretická kompilace čerpá z kvalitních odborných zdrojů, které jsou precizně citovány. Drobné 
doplnění: poznatky z kurzů Petra Eisnera jsou nenahraditelné. Citují se ale standardně jako 
informace z přednášky nebo osobní konzultace Eisner (rok) i v případě, kdy nebyly publikovány. 
 
8. Oceňuji věcnost textu a zbytečné neulpívání na teoretických poznatcích na úkor nově zjištěného. 
Nadměrný rozsah diplomové práce je dán sumářem velmi zajímavých příloh. 
 
I přes některé dílčí nedostatky vnímám diplomovou práci Bc. Barbory Rožičové jako kvalitní, 
zasluhující výborné hodnocení. Pozitivně hodnotím také důraz na lidskoprávní aspekty tématu a 
citlivost jeho zpracování.  
 
                                                                                                                         T. Cimrmannová 
 


