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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 
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Název práce: Potřeby rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením 

 

Vedoucí práce: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. 

Oponent/tka: Mgr. Ing. Olga Angelovská 

Navržené hodnocení: „výborně“ A 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Hned na úvod bych ráda uvedla, že se jedná o velmi precizně vypracovanou bakalářskou 

práci, která má prokazatelný přínos pro další bádání i pro navrhování změn sledované politiky v 

praxi.  

Autorka si zvolila téma stále z pohledu veřejných politik neuspokojivě řešené situace rodin, 

které se starají v České republice o dítě s vážným nebo kombinovaným postižením. Ve své práci 

navazuje na řadu studií, které se tématem zabývaly z jiné perspektivy či jen některou jeho parciální 

částí. Přínosem práce je komplexní pohled na problémy rodin starající se o děti s vážným nebo 

kombinovaným postižením a to perspektivou konceptu Kvalita života rodiny (Family Quality of 

Life). 

 V úvodu autorka rozebírá výzkumný problém, odůvodňuje výběr tématu pro svou práci a 

předkládá očekávaný přínos, kdy zamýšlí práci využít jako předvýzkum pro další výzkumné 

aktivity.  Od výzkumného problému má autorka odvozen cíl práce, kterým je: „na základě analýzy 

narativních rozhovorů identifikovat body obratu v životě takových rodin (s dítětem s mentálním a 

kombinovaným postižením) a pro tyto momenty pojmenovat potřeby rodiny.“ 

 Tento cíl má autorka dále logicky rozpracovaný do výzkumných otázek. Všechny 

výzkumné otázky v závěru práce plně zodpovídá. 

  

Autorka prokazuje v celé práci hluboký vhled do studovaného problému.  Práce je logicky 

členěna a jednotlivé části na sebe přirozeně navazují. 

Po představení cílů práce a výzkumných otázek autorka předkládá "State of the art" neboli 

shrnutí dosavadního stavu poznání sledované problematiky.  Pracuje zde s relevantními tuzemskými 

výzkumy.  Ve své práci autorka dále představuje konceptuální ukotvení práce, kdy se opírá o 

multidimenzionální koncept Family Quality of Life (FQOL) (Wang 2009).  Dále představuje 

klíčové pojmy. Následuje představení metodologického přístupu (viz dále). Vlastní výsledky a 

interpretace empirického šetření jsou logicky strukturovány dle čtyři období v životě rodiny: období 

stanovení diagnózy, období příchodu dítěte domů, období péče o dítě doma v předškolní věku a 

období školní docházky. Pro každou fázi autorka identifikuje potřeby sledovaných rodin. Na 

interpretaci výsledků navazuje diskuse a závěr.       
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2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

Autorka se opírá o relevantní literaturu včetně zahraniční.   

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

 

Práce má promyšlenou a transparentně popsanou metodologii. Autorka zvolila kvalitativní přístup. 

Dotázala 5 pečujících, kteří se starají o děti s vážným nebo kombinovaným postižením ve věku do 

12 let. Autorka interpretuje výsledky svého šetření dle požadavků na interpretaci kvalitativních dat. 

Zjištění z dat reflektuje autorka ve vztahu k dalším výzkumům.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Autorka prokazuje výbornou schopnost odborně argumentovat a kriticky hodnotit.  

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Autorka má zcela odlišena vlastní zjištění od zjištění a tvrzení převzatých. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Ráda bych vyzdvihla i formální stránku práce, která je na výborné úrovni. Autorka prokazuje 

vynikající stylistickou dovednost a správně cituje. Práce je přehledná a doplněná odpovídajícími 

tabulkami a schématem.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 

 

Největším přínosem práce je zachycení potřeb významné, avšak opomíjené cílové skupiny na 

pomezí zdravotní a sociální politiky. Přínosem práce je pohled nejen na samotné pečující, ale 

komplexní pohled na rodinu jako celek. Autorka potřeby zkoumaných rodin vhodně strukturuje.  

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Autorka v práci píše: „K potřebám rodiny dítěte s vážným nebo kombinovaným postižením je nutné 

přistupovat holisticky.“ Mohla by autorka rozvést, jak by si takovýto holistický přístup v praxi 

představovala?  

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Předložená práce vypovídá o výborném vhledu autorky do sledované problematiky a o její 

schopnosti zjistit, analyzovat a vysvětlit problémy konkrétní cílové skupiny veřejné politiky.  

Přináší nové poznatky o potřebách konkrétní skupiny znevýhodněných rodin, které mohou být 

využity pro změny v praxi.  Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a 

hodnotím ji stupněm „A“.  

 

 

Datum: 17. 9. 2020         Podpis: 

 

http://iss.fsv.cuni.cz/


 

Katedra sociologie U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
Institut sociologických studií  tel. 420 - 251 080 241 
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova Email: jana.vojanova@fsv.cuni.cz, Web: iss.fsv.cuni.cz 
 

3/3 

 

http://iss.fsv.cuni.cz/

