
Posudek vedoucího bakalářské práce s názvem: 

Analýza potřeb současných a bývalých klientů domu "Fatima": 
Smíšený výzkum mapující přirozený svět osob s poraněním míchy 

Autor práce: Pavel Houška 

Autor si vybral téma práce, které sám důvěrně, zná protože v dané organizaci pracuje. 

Bakalářkou práci autor uchopil s hlubokým vhledem. Je na první pohled patrné, že 
problematiku poranění míchy důvěrně zná a je velmi dobře zorientovaný ve světě takto 
postižených lidí. 

Práci rozděluje do tří větších částí. částí. V první části se zabývá dopadem poranění míchy na 
život člověka. Vychází z historických souvislostí vývoje vnímání nemoci a znevýhodnění 
v antice a v období křesťanství. Dále formuluje velmi zdařilým způsobem společenskovědní 
souvislosti. Dostává se tak k širšímu poli potřeb člověka s tímto druhem postižení. 
V druhé části autor popisuje přístup k práci s lidmi s poraněním míchy v ČR a Evropě. 
Formuluje v ní základní úkoly sociálm'ho pracovníka ve vztahu k nemocným. 

Praktická část práce (třetí) zpracovává výzkum zaměřený na analýzu potřeb klientů domu 
Fatima. V kapitole je ale také popis zařízení, měl by být ve zvláštní kapitole. Cílem a 
smyslem výzkumu bylo prozkoumat klientův svět, pochopit, jak vnímá sebe, svoji situaci a 
své potřeby v domu Fatima. Autor zvolil metodu navrženo u O. Matouškem na základě 
filozofického konceptu Jana Patočky. Výzkum se skládal z kvalitativní a kvantitativní části 
(dotazník Craig Handicap Assessment Technique). 

Rozsah práce je přiměřený. Struktura práce je vyvážená. 
Autor je schopen adekvátním způsobem formulovat vlastní názory. Po gramatické stránce 
práce obsahuje několik drobných chyb, stylistika a úprava práce jsou na dobré úrovni. Autor 
přiměřeně pracuje s literaturou. 

Autor ve své práci osvědčil schopnost formulovat problém a samostatně o něm uvažovat, 
dosažené výsledky formuluje přehledně 

Závěr: Záměr a cíl práce byl naplněn. Práce může dobře posloužit interním cílům organizace, 
dále sociálním pracovníkům zabývajícím se handicapem i psychosomaticky zaměřeným 
pracovníkům 

Práci Pavla Houšky hodnotím jako ~bornou. 

V Praze dne 7.9.2007 PhDr. Daniela Vodáčková 
Vedoucí práce 


