
Posudek vedoucí bakalářské práce 
Katedra sociální práce FF UK 

 
AR 2020/2021 

 
 

 
 
 
Jméno studentky:   KOČOVÁ Zuzana  
Studijní program:   Sociální práce  
 
Název práce:  Sociální rehabilitace osob s mentálním postižením 
 
 
Vedoucí práce:   PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.  
Oponentka práce:   PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.  
 
 
Pracoviště:   Katedra sociální práce FF UK 
 

 
 
Tématem předložené bakalářské práce je již tradiční a dobře dostupná služba nejen pro osoby 

s mentálním postižením – sociální rehabilitace. Autorka práce se zamýšlí nad tím, zda služba 

naplňuje svůj cíl, tedy zda má potenciál příznivě ovlivňovat kvalitu života svých uživatelů. Výběr 

tématu hodnotím jako oborově relevantní, neboť implikuje pro studovaný obor řadu otázek a 

konkrétních úkolů. 

Text práce je tradičně členěn na teoretickou a výzkumnou část. První část práce je postavena 

na třech hlavních kapitolách, kterými autorka práce přibližuje čtenářům stěžejní pojmosloví, 

souvislosti a kontexty. Věnuje se tématům, jako je systém péče o osoby s mentálním 

postižením, specifikům služby sociální rehabilitace a popisu organizace, ve které prováděla 

výzkumné šetření. Výstavba této části práce je jasná a přehledná. Postupuje od obecnějších 

témat ke konkrétním. Jazyk, který autorka používá, je povětšinou srozumitelný, jen v některých 

pasážích přetrvávají dílčí jazykové neobratnosti.  

Teoretická část plynule a logicky přechází v část výzkumnou. Jejím cílem bylo zjistit, zda 

služba sociální rehabilitace poskytovaná organizací Rytmus Střední Čechy o.p.s. naplňuje svůj 

účel, tedy podpořit samostatný život svých uživatelů. Odpověď na tuto otázku se autorka práce 

pokusila dovodit z několika polostrukturovaných rozhovorů, které vedla s pracovníky služby. 

Sebraná data byla vyhodnocena technikou otevřeného kódování. Svá zjištění, doplněná o 

přímé citace z rozhovorů, prezentovala autorka přehledně v jednotlivých tematických 

kategoriích. V závěru nechybí potřebná diskuze autorčiných zjištění s aktuálním stavem 

 



oborového vědění a praxe. Obdobně jako pro účast teoretickou i zde platí, že některé části 

textu jsou jazykově kostrbaté.  

Celkovou spolupráci se studentkou hodnotím jako velice dobrou. Po celou dobu projevovala 

nesmírnou připravenost osvojit si dovednosti tvůrčího psaní. Práci pravidelně konzultovala, 

pracovala s podněty vedoucí práce. 

Předložená bakalářská práce splňuje nároky kladené na tento typ kvalifikační práce a 

doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaká další výzkumná témata výsledky práce přinášejí a jak by je autorka zkoumala? 

2. Jaké aplikační využití mají výsledky provedeného šetření? 

 

Navrhovaná klasifikace: výborně – velmi dobře (dle proběhu obhajoby) 
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