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Práce je rozvržena do dvou částí. \ 

, 
V první části se zabývá základními problémy a bariérami lidí s tělesným 

handicapem. Studentka se zaměřuje na základní terminologii zdrav. 

handicapovaných osob, na problémy týkající se zaměstnávání osob se zdrav. 

ha nd ica pem, --problematiku --přepravy----tě€ht-o--osob,-a rch itekton i€ké--ba riéry, -

problematikubydlení,-trávení volného-času a jeho možnosti. Studentka dále 

představuje sociální služby pro lidi s tělesným handicapem a pracovníky, kteří 

těmto lidem pomáhají. 

Druhá praktická část . se. skládLzkazuistik dvou mladých lidí s tělesným 

handicapem,· -z- rozhovoru o bariérách a z-ankety o znalostech problematiky 

tělesně handicapovaných občanů v Říčanech. Tato část práce plynule navazuje 

na část teoretickou. 

Splněným cílem práce bylo podat informace o hlavních překážkách v životě 

handicap. člověka, ukázat metody práce s nimi, jejich postoje k bariérám a 

zjistit, jak stát a společnost tyto lidi vnímá a jak jim pomáhá. 

Dominující a velmi kvalitně zpracované kapitoly teoret. části jsou: odborná 

terminologie, klasifikace handicapů, vývoj vztahu společnosti k těmto lidem, 

bariéry v životě, zák!. možnosti zaměstnávání a problémy spojené se 

zaměstnáváním handicapovaných, problematJka dopravní obslužnosti a 

arch.bariěr, problematika bydlení, sociální rehabilitace, kvalitní trávení volného 

času, psychické bariéry a komunikace s handicap. lidmi. Teoret. část uzavírá 

velmi cenná kapitola o sociálních službách u úloze pracovníků, kteří jsou 



nezbytní pro člověka s handicapem . Za zvlášť přínosnou považuji uvedenou 

platnou legislativu, např. Zákoníku práce a Zákonu O soc. službách a dále 

kapitolu o dopravní obslužnosti a bariérách. 

Teoretická část je velmi kvalitně zpracována, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují a vyčerpávají tuto tematiku. 

Praktická část je zaměřena hlavně na to, aby ilustrovala, jakým způsobem žijí 

lidé s tělesn. handicapem. K tomu studentka použila dvě kazuistiky, při jejich 

zpracování využila metodu pozorování klienta, obsahové analýzy spisové 

dokumentace, rozhovoru s odborníky a metodu nestandardizovaného 

rozhovoru. Velmi si cením všech těchto použitých metod. Dále studentka 

využila interview se svou přítelkyní, chtěla tak lépe znázornit postoje handicap. 

k barié'rám, což se podařilo. Další metodou byla poměrně rozsáhlá anketa o 

problematice těl.handicapovaných v Říčanech, celkem se 60 respondenty. 

Studentka využila vel~éhop_()~t\JlTletod a praktická část je na vysoké úrovni, 

analýza hluboceprovedenác---- -- -----------

Po stránce jazykové i grafické je práce na velmi dobré úrovni. 

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou. Doporučuji ji k obhajQbě a navrhuji 

klasifikaci výborně. 

Otázky k obhajobě: 1. Jaký je Váš názor na sociální politiku v ČR ve vztahu 

k handicapovaným? 

2. Jak myslíte, že můžete práci využít v praxi? 
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