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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:  

Rukopis o rozsahu 70 stran (s 5 přílohami a 21 fotografiemi) obsahuje část teoretickou a 
praktickou, poměr obou částí je vyvážený. Po stránce strukturální je práce velmi dobře 
promyšlená a členěná do 5 samostatných celků (kapitol), které na sebe logicky navazují. 
Formální náležitosti práce (anotace, klíčová slova) jsou splněny, současné bibliografické normy 
zvládnuty (drobné nepřesnosti pomíjím).

II. Obsah a odborná úroveň práce:

Teoretická a praktická část BP tvoří organický celek. Vědomí cíle se jasně prolíná celou 
prací. Teoretická východiska postupují logicky a vypovídají o autorčině schopnosti pracovat s 
odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji.

Praktická část nabízí zajímavou koncepci, shrnuje výsledky akčního výzkumu, jehož cílem 
bylo vytvoření a ověření vhodnosti programu praktických činností pro klienty DOZP (dále 
Domova) ve Stodě. Precizně zpracované kazuistiky pěti uživatelů tohoto program mají značnou 
výpovědní hodnotu a vhodně otevírají cestu empirickým aspektům práce. 8 týdenní pozorování 
práce, chování a vzájemné spolupráce uživatelů programu je detailně zdokumentované, 
podpořené strukturovaným rozhovorem s 18 náhodně vybranými klienty Domova. Získaná data 
byla vhodně analyzována, interpretace výzkumných nálezů je velmi kvalitní.



Závěr shrnuje práci jako celek, reaguje na cíle a obsahuje argumentované stanovisko 
autorky.

III. Výsledky a přínos práce

Navržený výchovný program pro klienty Domova je pěkným příkladem smysluplnosti práce 
s jedinci s mentálním postižením. V případě publikování může být inspirativní mnohým 
kolegům.
Akční výzkum je dobře zpracován i popsán, původnost výsledků práce je nesporná. Za velmi 
cenné lze považovat i připomínky a osobní komentáře autorky, vyjadřující značnou invenci 
v práci s klienty s diagnózou střední mentální retardace. 

IV. Zpracování

Předložená BP je napsána s osobním zaujetím, svědčí o autorčině pozitivní pedagogické 
orientaci, stejně jako o její připravenosti reflektovat vlastní pedagogickou zkušenost. 
Pozitivně oceňuji zodpovědný přístup autorky k organizaci i zpracování akčního výzkumu, 
stejně jako věcnost a přehlednost celého textu. Drobná formální nedopatření nesnižují 
celkovou přínosnost práce.

V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze:
V průběhu realizace praktické části BP jste získala mnoho cenných zkušeností. Když se nad 

nimi s odstupem času zamyslíte, doporučila byste svým (začínajícím) kolegům, aby 
postupovali stejně jako Vy? 

Které publikace považujete za klíčové pro zpracování BP?

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou.

Navrhuji hodnocení práce stupněm:

V Praze 25.5.2012 Marie Linková




