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oponenta na bakalářskou práci 

Jméno a přijmení: Miroslava Svobodová 

Téma práce: Stresové situace matek dětí s Downovým syndromem a jejich zvládání 

Autorka, Miroslava Svobodová, se ve své diplomové praCl zameruje na specifika 
situace matek, které pečují o potomka s Downovým syndromem. Uvedený syndrom je 
v odborné literatuře zpracován především z medicínského hlediska, podrobnější analýza jeho 
sociálního kontextu, který zákonitě zahrnuje také proměnu rodinných vztahů, se v odborných 
studiích vyskytuje zřídkakdy. Laická veřejnost není dostatečně informována o náročnosti péče 
o tyto děti v rámci jejich rodin, což je zřejmé například i z nedostatečné ekonomické a 
legislativní ochrany tohoto pro ně nenahraditelného sociálního zázemí. Téma předložené 
diplomové práce je tedy nejen velmi závažné, ale také vysoce aktuální. 

'Bakalářská práce je členěna do dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část je 
strukturována do šesti kapitol. V první z nich autorka charakterizovala uvedený syndrom, 
další dvě kapitoly se již zaměřují na problematiku rodičovství a rodinných vztahů 
v souvislosti s dítětem s Downovým syndromem. Stěžejní část teoretického oddílu 
představuje čtvrtá kapitola, v níž jsou popsána specifika nadměrné zátěže matek, pečujících o 
potomka s uvedeným postižením. V posledních dvou kapitolách autorka předkládá výčet 
finančních, poradenských a ~ociálních možností pomoci a podpory těmto rodi nám. Dotýká se 
také aspektů, které matky spojují s péčí o děti s Downovým syndromem a zároveň je hodnotí 
jako subjektivně přínosné, obohacující. 

V praktické části je prezentována kvalitativní studie, v níž autorka provedla obsahovou 
analýzu získaných semistrukturovaných rozhovorů. V rámci výzkumu oslovila matky těchto 
dětí (N=20) i samotné potomky (N=15). Autorka stanovila čtyři hypotézy, jež v závěru práce 
konfrontuje se získanými výsledky. Ilustračně zde dále uvádí kazuistiky dvou otců, kteří 

zastávají roli hlavních pečovatelů o své dcery s Downovým syndromem. 

Koncepce předložené práce byla rozvržena vhodně, její obsah je v souladu s šíří 
zvoleného tématu. Autorka vychází z imponujícího množství české i zahraniční literatury. 
K tématu přistupuje s velkou citlivostí, vychází také z vlastní zkušenosti. Text teoretické části 
je vhodně doplňován úryvky osobních výpovědí, získaných z literatury či z kvalitativního 
materiálu. Práce je psána čtivě a má mj. dobrou úroveň po stránce gramatické a stylistické. 

Námět k diskusi: Autorka by měla blíže vysvětlit interpretaci na s. 61, v níž dává do 
souvislosti fyzické trestání dětí s orientací matek na jejich výkon. V rámci obhajoby by mohla 
také objasnit, proč se vyšší rozvodovost rodin s dětmi s Downovým syndromem týká větší 
měrou otců s nižším vzděláním a rodin žijících na venkově. 

Vzhledem k tomu, že předložená bakalářská práce rozhodně splňuje všechny 
předepsané požadavky, navrhuje oponent její hodnocení známkou: 
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