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Slovní komentář k hodnocení práce (doporučená délka max. 300 slov):  

Studentka ve své bakalářské práci mapuje uplatnění ergoterapeutů v sociálních službách 

v České republice. Jejím výzkumným záměrem bylo především zjistit početní zastoupení 

ergoterapeutů v sociálních službách, typy sociálních služeb a pozice, v kterých ergoterapeuti 

působí. Rovněž jak je ergoterapie v tomto sektoru hrazena. Za účelem zjištění dat studentka 

provedla dotazníkové šetření. V teoretické části studentka legislativně vymezuje systém a 

podmínky poskytování sociálních služeb a na základě rešerší představuje současné vnímání 

působnosti ergoterapie v sociálních službách v České republice. Vzhledem k tomu, že 

podobná práce nebyla dosud zpracována, bylo by přínosné teoretickou část doplnit i o 



historicko-společenský kontext začlenění oboru ergoterapie do sociálních služeb u nás, 

případně přiblížit i začlenění ergoterapie v sociálních službách v zahraničí. Určitý prostor 

mohl být také věnován specifikaci zaměření ergoterapie v sociálních službách oproti 

ergoterapii poskytované ve zdravotnictví.  

V praktické části studentka podrobně popisuje metodologii výzkumu, postup tvorby 

dotazníku i kritéria výběru výzkumného vzorku. V rámci diskuse vhodně reflektuje zvolenou 

metodologii výzkumu. V diskusi k výsledkům dotazníkového šetření bylo možné svá zjištění 

více vztahovat či konfrontovat s údaji v literatuře a vyvodit z výzkumu obecné závěry či 

podněty pro zainteresované strany (např. profesní organizaci ergoterapeutů, poskytovatele 

sociálních služeb).   

Vzhledem k nejednotné evidenci počtu kvalifikovaných ergoterapeutů působících 

v sociálních službách v České republice je práci možno považovat za originální a 

přinášející nová zjištění o zastoupení a pozicích ergoterapeutů v této oblasti.  

 

Otázky a připomínky k obhajobě: 

1. K jakému účelu mohou být podle Vás výstupy práce využity? 

2. Co Vás osobně na zjištěních dotazníkového šetření zaujalo nebo překvapilo?  

3. Co na Vašem průzkumu hodnotíte jako přínosné pro ergoterapeutickou praxi?  

4. Jak si vysvětlujete, že se ve Vašem průzkumu prokázalo vyšší zastoupení 

ergoterapeutů s délkou praxe nad 10 let v sociálních službách než ve zdravotnictví?  
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