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Poznámky a připomínky: Studentka si vybrala zajímavé téma, v problematice se velmi dobře 

orientuje, protože se dlouhodobě věnuje dobrovolnictví v této oblasti.  

   V teoretické části práce se zabývala historií a současností sociální práce, terapeutickými 

dílnami a zakotvením sociálních služeb v zákoně. Přiblížila v práci profesní přípravu a etický 

kodex sociálního pracovníka. Druhá kapitola se stručně věnuje rozdělení zdravotního postižení, 

socializaci osob s handicapem a zdařile charakterizuje stupně mentálního postižení. V kapitole 

2.3 a 2.4 jsou drobné nepřesnosti (v kap. Autismus by bylo vhodné zmínit nové změny v 

terminologii - PAS, v kapitole Downův syndrom je nepřesné vysvětlení trizomie 21 chromozomu, 

informace o prstech ruky, hypotonie - v textu hypotomie). Další kapitoly jsou věnovány 

informacím o knihovnách s infocentery a společnosti s ručením omezeným.  

   Autorka využila vhodné tituly odborné literatury a dostatečný počet dalších zdrojů informací. 

   V praktické části využila své předchozí poznatky a zkušenosti, představila příspěvkovou 

organizaci Domov Maxov, plány rozvoje pro obyvatele Domova, nabídku sociálně terapeutických 

dílen, určených jak pro obyvatele Domova Maxov, tak pro externí uživatele, kterým nabízí 

propracovanou tvůrčí činnost. Vhodně upozorňuje, že cílem projektů není jen nabídka činností, 

ale především vytvoření prostředí pro vhodné trávení volného času osob s handicapem a osob 

bez handicapu. Popisuje i zapojení obyvatel Domova do přípravy, obstarávání vybavení, 

konkrétní činnosti a možné formy odměňování. Sama autorka pracovala jak s klienty Domova 

Maxov v rámci odborné praxe, tak jako brigádník pro podporující firmu, což jí umožnilo náhled 

na činnosti z obou stran a mohla navrhnout možná zlepšení. 

   Důležitou součástí práce jsou kazuistiky, rozhovory a dotazník, pomocí něhož bylo zjištěno, jak 

na uživatele, zapojené do projektů, zapůsobila možnost být v interakci s osobami s postižením. 

Dotazník je vhodně sestavený i vyhodnocený. 

   Pro zpestření autorka sestavila a uvedla pět stručných kazuistik, které přibližují  uživatele a 

obyvatela Domova Maxov a zdařilé rozhovory se dociálními pracovníky. 

 

Využitelnost výsledků v praxi, příp. teorii:  průměrná 

 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

1. Co Vám na projektech Domova Maxov připadá nejpřínosnější? 

2. Dalo by se některé konkrétní projekty využít i v jiném prostředí? 

3. Znáte nějaké podobné projekty, jejichž účlem je podpora socializace?  

 

 

Práce    je  -  není     doporučena k obhajobě. 

 

 

 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 
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