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Práce o rozsahu 54 stran je členěna do šesti kapitol. Autorka zvolila téma, které vychází 

z jejích osobních zkušeností a prožitků. Snaží se předložit ukázat život postižených široké 

veřejnosti, která vlivem nedostatečných poznatků pohlíží na mentálně retardované 

s despektem a nedůvěrou.  

      V 1.kapitole se zabývá pojmem mentální retardace. Začíná dávnou historií z roku 1500 

před Kristem a dále vybírá několik významných osobností, s nimiž je péče o MR spojována. 

Na základě odborné literatury popisuje příčiny vzniku, uvádí desatero zásad prevence. Velká 

část text je věnována pojetí inteligence a charakteristice stupňů MR. V popisu projevů osob 

převažuje problémové chování.  

      Následující kapitola je věnována formám podpory života mentálně retardovaných. 

Autorka podrobně přesnými citacemi vybírá ze zákona o sociálních službách ty pasáže, které 

se vztahují ke sledované skupině. Postupně uvádí poskytovatele sociálních služeb,  druhy 

služeb, možnosti podpory v dospělosti.  

     Kapitola třetí obsahuje informace o ústavech sociální péče.  Opět začíná historií, jsou 

uváděny výhody a nevýhody a též navržené možnosti, jak tuto formu péče zlepšit. Součástí 

kapitoly je popis aktivit ICSS v Odlochovicích a myšlenky M.Cháby, ředitele ÚSP v Horní 

Poustevně  o ideální budoucnosti ústavní – spíše neústavní péče. 

     Popis obtíží života v rodině po narození MR dítěte obsahuje kapitola čtvrtá. Postupně jsou 

popsány situace po narození, v dospívání a problematika osobní asistence.   

     Závěr práce tvoří názory a zkušenosti rodičů, kterým se narodilo MR dítě a případová 

studie. 

Připomínky k práci: 

s.10 Mentální postižení vzniká příčinou nižšího nadání s.10 

Nebylo by vhodnější pro klasifikaci mentální retardace využít pojetí multifaktoriální 

inteligence H.Gardnera? 

s.15 Za mentálně postižné můžeme považovat….. genetické příčiny nemohou způsobit MR? 

s.16 Problémové chování je vnější projev vnitřní patologie. Co je na tom nesprávné?   

s.38-39 zdroje zvládání (přepokládám obtíží) jsou uvedeny pouze vnitřní rodinné zdroje. 

Existuje podpora institucionální? 

s. 45 a další – metodou získávání názorů a zkušeností byl pouze rozhovor? Jaký typ 

rozhovoru? 

 

Závěr: 

Práce odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě. V průběhu 

obhajoby doporučuji využít připomínky k práci.    
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