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  Irena přistupovala ke své bakalářské práci od počátku velmi odpovědně, 
projevila o problematiku opravdový zájem a  téma zvolila po zralé úvaze i s ohledem 
na svou profesní orientaci. Spolupráce s ní byla pro mě radostí také proto, že se 
Irena snažila téma zpracovat pečlivě, byla iniciativní, nelitovala zvýšeného úsilí, 
prostudovala odpovídající množství relevantních zdrojů, zajímaly jí názory klientů a 
jejich asistentů, aktivně vyhledávala i možnosti konzultovat obtížné pasáže 
s odborníky.   

 
Cíl je explicitně formulován v Úvodu BP na s.7, práce má logickou strukturu, 

jednotlivé kapitoly na sebe navazují. V celé práci jsou dodržovány etické zásady, 
oceňuji zejména projevy dobrého vztahu autorky k lidem s mentálním postižením 
založeného na partnerství a spolupráci.  

 
Autorka použila vhodné metody zpracování. Teoretickou část tvoří kultivovaná 

kompilace, kde uplatnila tvořivě své postřehy a zkušenosti z praxe, v praktické části 
popsala systém spolupráce v chráněném bydlení Duha, provedla rozhovory 
s asistenty chráněného bydlení a vypracovala  případovou studii. Systém spolupráce 
vyhodnotila a představila své náměty pro jeho zkvalitnění.   
Zacházení s odbornou literaturou a se zdroji v textu je v pořádku, schopnost 
studentky samostatně aplikovat teoretické poznatky v praktické části je uspokojivá. 
Formální úroveň AP – jazykový projev, stylistika a přesnost formulací, grafická 
úprava a přehlednost je průměrná. Oceňuji, že Irena dokázala napsat svou 
bakalářskou práci přirozeným jazykem, takže je zajímavá a čtivá.  V textu bohužel 
nacházím několik překlepů.  
Cíl BP byl splněn.  

 
Silnou stránkou předložené práce je pečlivě zpracovaná teoretická část a 

podkapitola 5.5, kde autorka nejen plně zužitkovala svá zjištění z rozhovorů s klienty i 
asistenty a ředitelem chráněného bydlení, ale uplatnila také vlastní pozorování a 
zkušenost.  

Slabou stránku vidím v menší schopnosti aplikace teoretických poznatků - tzv. 
„uvíznutí“ v praxi, kdy Irena jakoby nebyla schopna vystoupit z každodennosti a vidět 
za horizont aktuální praxe, kterou žije. To se pak odráží i v analýze potřeb a využití 
zjištění od klientů, a dochází k určitému rozporu s poznáním v teoretické části. 
Velkou slabinou (vzhledem k zaměření studijního oboru) je chybění duchovní 



dimenze, postrádám náměty pro zlepšení péče o duchovní potřeby osob s mentálním 
postižením.   
 

Závěr: 
Předloženou práci    doporučuji   k obhajobě. 
 
Navrhované hodnocení:  B (velmi dobře) - C  (dobře) 
 
Při obhajobě by Irena měla představit možnosti pastorační (spirituální) péče o osoby 
s mentálním postižením a navrhnout kroky pro zlepšení péče o duchovní potřeby 
klientů v chráněném bydlení Duha. 
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