
 

Posudek bakalářské práce Martiny Švadlenkové 

 

 

Péče o osoby s mentálním postižením očima veřejnosti a odborných pracovníků 

 

Předkládaná bakalářská práce Martiny Švadlenkové,DiS. byla vypracována v rozsahu 54 stran 

. Je rozdělena na část teoretickou, praktickou a dále obsahuje přílohy. Část teoretická lehce 

převažuje nad částí praktickou. 

 V úvodu práce nás autorka seznamuje s důvody, které jí vedly k výběru tématu. Autorka 

zde stanovuje cíle pro část teoretickou i praktickou a hypotézy.  

Část teoretická je rozdělena na 6 kapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

Jsou přehledně členěny na další podkapitoly. Hlavním cílem teoretické části je přiblížit 

problematiku mentálního postižení a přístup k péči o osoby s mentálním postižením. Postupně 

zde jsou objasněny pojmy, se kterými se potom pracuje v praktické části.  

V 1. kapitole jsou zpracovány základní informace o mentálním postižení. Nalezneme zde 

definici,  možné příčiny vzniku, znaky i terminologické změny. Dále obsahuje důležité 

informace o oboru psychopedie.  

Charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení je doplněna přehlednou tabulkou. 

V další kapitole následuje stručný nástin péče od historie až po současnost. V kapitole 2.4 

jsou podrobně popsány možnosti výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením 

v jednotlivých věkových obdobích. Autorka zde zmiňuje i možnosti profesní přípravy a další 

vzdělávání, rozepisuje i jednotlivé složky výchovy . 

V kapitole 2.5 věnuje pozornost alternativnímu přístupu k edukaci a péči o osoby 

s mentálním postižením a upozorňuje na možnosti, na které má osoba s mentálním postižením 

nárok ze zákona. 

Samostatná kapitola je též věnována terapeutickým přístupům. Jejich definice, klasifikace 

podle základních kategorií a charakteristika s podrobným popisem jednotlivých činností je 

v závěru teoretické části. 

 Navazuje část praktická,  v níž se autorka zaměřuje na porovnávání názorů odborníků a 

laické veřejnosti na přístup k péči o osoby s mentálním postižením. Na úvod uvádí svůj 

osobní názor a zkušenosti podle nichž se domnívá, že je péče na dobré úrovni a mnohem lepší 

oproti minulosti. 

Charakterizuje zde některé typy nabízených služeb. 

Kapitola 3.2 se věnuje rozboru jednotlivých otázek z dotazníkového šetření. Nejprve 

dotazníku pro veřejnost, potom pro odborné pracovníky. Jsou přehledně zpracovány do grafů 

a opatřeny popisem. Postrádám zde nějaký přehled, či úvodní slovo. 

V kapitole 3.4 je shrnutí poznatků získaných z dotazníků. Autorka zpracovala 33 dotazníků 

od veřejnosti a 23 dotazníků od odborných pracovníků a odpovědi z nich zde porovnává a 

obohacuje i o svůj názor. Dotazníky byly sestaveny vhodně, jednotlivé otázky vedou 

k možnosti potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy.  



 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že názory a postoje mladší generace 

k osobám s mentálním postižením jsou  lepší než názory a postoje starší generace,čímž se 

1.hypotéza nepotvrdila u laiků, ale u odborníků se potvrdila. 2.hypotéza týkající se kvality 

péče byla potvrzena a vyplývá z ní, že většina laiků i veřejnosti si myslí, že je péče kvalitní. 

3.hypotéza byla potvrzena též u laiků i veřejnosti. Respondenti se domnívají, že je důležité, 

aby osoby s mentálním postižením navštěvovali i k tomu určená zařízení. 4.hypotéza se 

nepotvrdila, neboť většina respondentů si shodně myslí, že tyto služby nejsou drahé. 

5.hypotéza byla opět potvrzena u odborníků, kteří se domnívají, že zařízení a organizací, 

zabývajících se osobami s mentálním postižením je dostatek. Veřejnost si to nemyslí. 

V závěru je stručně zhodnoceno splnění cíle, potvrzení a v některých případech vyvrácení  

hypotéz. Stanovené cíle práce autorka splnila. 

Práce je zajímavá, informace v ní obsažené jsou přehledné. Dostupných zdrojů informací 

autorka využila vhodným způsobem. Práce s literaturou, zpracování a vyhodnocení získaných 

informací je na dobré úrovni. Po jazykové stránce je práce též na dobré úrovni. 

 

 

 

 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň výborně – velmi dobře.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 2.5.2011 vypracovala                           …………………………………. 

 

                                                                                    mgr. Lenka Chittussiová 

 


