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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

BP V. Richterové má 70 stran textu, 5 příloh a fotogalerii s 21 fotografiemi,  dokumentujícími 
popisované podmínky a postup práce v keramické dílně. Úvodní stránky práce ( zadání, 
prohlášení, abstrakt ad.) jsou zpracovány v souladu s pokyny pro zpracování BP na KITTV, 
vycházejícími z pokynů obecně platných na UK- pedagogické fakultě v Praze. Připomínky 
k citacím použitých informačních zdrojů a odkazům na ně budou uvedeny dále, nejedná se 
však o zásadní problémy. 

V teoretické části práce (1. kapitola, s. 11-37) autorka  zpracovala charakteristiku lidí 
s mentálním postižením  a základní informace o ergoterapii využívané  při práci s osobami 
s různými typy postižení, včetně mentální retardace. Součástí 1. kapitoly je  dále stať 
věnovaná keramice, materiálům a technikám práce používaným  v keramických dílnách. 
Praktická část BP obsahuje kapitoly 2-5 (s. 37- 66).   

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Cíl praktické části práce je vymezen jasně a pro jeho splnění jsou využity validní metody 
pedagogického výzkumu, použitelné u členů cílové skupiny. Autorka pracovala se 6 muži, 
uživateli sociálních služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) ve Stodě. 
Empirický výzkum je zpracován jako případové studie uvedených uživatelů, jsou zařazeny 
jejich kasuistiky. Pro ilustraci podmínek za kterých výzkumné šetření probíhalo, jsou 
uvedeny možnosti využití různých pracovních činností  pro rozvoj a udržení určité míry 
samostatnosti klientů Domova, jejich rehabilitaci případně pro různé typy ergoterapie. 
Základní úkol- vytvoření a ověření vhodnosti programu práce v keramické dílně autorka 
doplnila výzkumným šetřením, při kterém pomocí strukturovaného rozhovoru  s. 18 
náhodně vybranými uživateli zjišťovala oblíbenost práce na různých pracovištích Domova. 



Program práce v keramické dílně, použité metody hodnocení a vyvození závěrů pro další 
práci, svědčí o pochopení autorky jak zadané téma BP zpracovat. 

III. Výsledky a přínos práce  

Výsledky práce jsou potvrzením významu praktických činností obecně a různých technik 
práce s keramickou hmotou konkrétně, pro terapii a rehabilitaci osob s mentálním 
postižením. Jak autorka uvádí, využije získaných zkušeností pro další práci s klienty svého 
pracoviště, získané výsledky by mohla i publikovat.  

IV. Zpracování 

BP je napsána srozumitelně, text je přehledně členěn. V práci jsou některé formální 
nedostatky, např.  neopravené překlepy, ( s. 14, 35),  chybí  interpunkční znaménka ( s. 13).  
Pokud jde o citace informačních zdrojů a odkazy na ně, jsou většinou  uvedeny správně, 
chybně je uveden rok u odkazu na citaci práci Rady (s. 28-  místo 1997 uvedeno 2007) a na 
publikaci Klusoňové, Špičkové ( s. 31- má být 1990, nikoliv 1999), překlep je v názvu 
nakladatelství Grada Publishing ( ne Publisching na s. 69). Jedná se však o chyby, které 
nesnižují zásadním způsobem formální úroveň BP. 

V. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
- Autorka zaměňuje metody a organizační formy uspořádání praktických činností        

(s. 21, 22).  
- Údaje o přípravě ergoterapeutů, které uvádí Votava (2005) v roce 2012 již neplatí. 

Bylo třeba uvést současný stav vzdělávání v oboru ergoterapie v ČR. 
- Závěr ze subkapitoly 4.1 by bylo vhodné stručně uvést v Závěru na s. 68. 

 
Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 
- Značná část údajů o keramice je převzata z publikace z roku 1997 (Rada, 1997). Došlo 
v této oblasti v poslední době k významným změnám?  
 
VI. Celková úroveň práce:  

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou . 
 
 
 
 
Praha, 15. května 2012.   
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