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(Poznámka 1..' Vzhledem k tomu, že oponenti prací nejsou členové státnicové komise,
prosíme je, aby do svého posudku napsali návrh známky, příp. doporučili,
na co se má obhajoba zaměřit.
Poznámka 2. .' Vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jít k obhajobě !kde o výsledku
rozhoduje státnicová komise! i v případě záporných posudků, je bezpředmětné psát v závěru
posudku" nedoporučuji k obhajobě". V tomto případě může pedagog navrhnout známku
,,4" , tj. "neprospěl".
Děkujeme za pochopení.)
biplomová práce K. Dimtrové s názvem Poradenství pro rodiny s dětmi se
sluchovým postižením má 94 stran a je členěna do čtyř kapitol. Téma je velmi
aktuálním vzhledem ke změnám, které v sociální péči probíhají a aktuální ekonomické
situace v ČR.
Obsahem první kapitoly jsou podrobné informace o zákoně Č. 108/2006 o
sociálních službách. Autorka vybírá pasáže, které se vztahují ke sledované
problematice, velmi pečlivě je cituje. Základní pojmy definuje s využitím odpovídající
literatury. K vybraným paragrafům doplňuje informace z jiných zdrojů (např. Služba
sociálního poradenství v zákoně je doplněna citací z práce L.Novosada.) V textu uvádí
též vlastní zkušenosti. Kapitola je psána tak, že zájemce o informace o sociálních
službách je může s pomocí práce K.Dimtrové najít. Pozitivní je též hodnocení zdrojů
informací, které jsou v textu uváděny (srozumitelnost, přístupnost).
V další kapitole uvádí zákony týkající se vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami a poradenství se zaměřením na sluchově postižené. Více pozornosti věnuje
poradenským službám.
Ve 3.kapitole je uveden popis sluchové poruchy, její vliv na kognitivní procesy i
sociální vztahy. Více pozornosti je věnováno rodině se sluchově postiženým dítětem.
Poslední kapitolu tvoří výzkum,jehož cílem je zjistit názor poskytovatelů sociálních
,služeb na změny související s novým zákonem o sociálních službách. Vypracovaný
dotazník je velmi podrobný a přináší cenné informace o dopadu zákona na každodenní
praxi. Za součas:Jého stavu považuji počet 23 respondentů za reprezentativní
Text je velmi dobře logicky členěn, pečlivě zpracován. Autorka velmi dobře pracuje
s literaturou, seznam je bohatý. Přináší cenné poznatky pro každého, kdo hledá pomoc
v sociálních službách.
V práci bych přivítala bohatší obsah, který by přispěl k snazší orientaci v textu.
Práce odpovídá nárokům kladeným na diplomní práci.
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