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Oponentský posudek: 

   Závěrečná magisterská práce diplomantky Bc. Lenky Baldové se věnuje problematice 
lidských práv, potažmo práv lidí s mentálním postižením, zvláště se zřetelem na skupiny 
sebeobhájců v České republice.  Vzhledem, k tomu, že téma sebeobhajování není běžně 
známé, v českých zemích stojí stále ještě ve stínu témat takzvaně atraktivních, lze její záměr 
jen ocenit. Stejně tak lze ocenit snahu vytvořit praktický metodický materiál, který bude mít 
přínos pro konkrétní organizace. Nutno konstatovat, že v České republice není dosud žádný 
podobný materiál k dispozici. 
Diplomantka se tak ve své práci zaměřila na téma velice potřebné pro rozvoj občanské 
společnosti, potažmo pro rozvoj sociální práce s osobami se zdravotním postižením. 
    
  Baldové dílo je rozčleněno do osmi kapitol plus resumé, seznam použité literatury a příloh, 
čítá 89 stran. Mezi prostudovanou literaturou najdeme práce dostupné v češtině, anebo texty 
v anglickém originále. Nesmíme opomenout velké množství internetových zdrojů. Práci 
s literaturou hodnotím jako přiměřenou vzhledem k tomu, že téma není příliš publikované.  
Předkládaná diplomová práce je tak velmi kvalitním zdrojem informací o problematice lidských 
práv, zvláště pak práv osob se zdravotním postižením, a lze ji využít pro další zpracování. 
   
  V teoretické části se autorka zaměřila na objasnění problematiky lidských práv v obecné 
rovině, přeneseně pak v oblasti práv osob s mentálním postižením. Uvědomila si, že 
porušování lidských práv, i přesto, že žijeme v tzv. právním státě, je téma stále velmi aktuální 
a potřebné. Zvláště děti a lidé s mentálním postižením jsou skupinami nejvíce ohroženými 
 a musí jim být věnována zvýšená ochrana. Činnost neziskových organizací a různých 
projektů na pomoc těmto skupinám je proto nesmírně důležitá a vítaná.  
    
  Tvůrčí hodnotu diplomové práce spatřuji v praktické části, ve které autorka prokázala 
schopnost zúročit nabyté zkušenosti z praxe, které přenesla do sestavení metodického 
materiálu.  Oceňuji schopnost autorky adekvátně propojit teoretické poznatky se získanou 
praxí, vystihnout podstatu zakládání podpůrných skupin, jejich fungování a nezapomenout na 
rizika a úskalí, která tuto snahu mohou ohrozit.  
 
Resumé:  
Předloženou diplomovou prací naznačila její autorka Bc. Lenka BALDOVÁ schopnost  
uchopit rozsáhlé, dosud opomíjené téma a přehledně jej zpracovat, přičemž se zaměřila na 
praktické využití výstupů. Z předložené diplomové práce je patrný hlubší zájem o danou 
problematiku.  Předložená diplomová práce má velmi dobrou formální úroveň s ojedinělými 
gramatickými chybami. Jedná se o invenční dílo.   
  
Doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím jako výbornou. 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Jak se podle Vás v praxi projeví navrhovaná novela Občanského zákoníku, která nově 
počítá se zavedením institutu tzv. podpůrného či asistovaného rozhodování?  

2. Jaký je podle Vás další vývoj hnutí self advocacy v českých zemích? 
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