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Silnou stránkou je volba potřebného tématu a autorčina motivace, slabou pak bohužel absence propojení 
tématu (široké problematiky života osob se zrakovým postižením) s dosavadním poznáním sociální práce, 
jejími metodami a specifiky. Vnesení otázky sociálních služeb tento problém neřeší, sociální práce má své 
vlastní cíle a metody, které se v textu neobjevují. Ani zkoumaný vzorek se na zkušenost sociálních 
pracovníků nezaměřuje. Metoda sběru dat (rozhovor – kvalitativní) odporuje metodám zpracování, které jsou 
kvantitativní. Pečlivost studenty a její snaha prezentovat kultivovaný text jsou jasně patrné, při neznalosti 
metodologických zásad však ztrácí smysl každé zkoumání.  
Místy archaická terminologie („postižené dítě“ ve starší literatuře, zejm. Vágnerové) je spíše drobností. 
Nejednotná je i terminologie empirické části (výzkumné šetření, výzkum nebo šetření?). Co je to vlastně 
operacionalizace a jak souvisí s metodami zpracování dat? 
Text odpovídá spíše požadavkům bakalářského studia. Přesto jej považuji za jednoznačně obhajitelný, 
autorce přeji mnoho úspěchů v praxi a navrhuji hodnocení dobře.  
 
1. Z jakého paradigmatu nebo pojetí sociální práce ve svém textu vycházíte? Pokuste se aplikovat alespoň některé 
poznatky ze svého univerzitního studia teorií a metod sociální práce. 
2. Jako metodu zpracování dat uvádíte operacionalizaci. Tento údaj opravte a doplňte.   
 
V Praze dne 16. 8. 2019                                                                                                        Tereza Cimrmannová 


