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výsledků v praxi
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Vhodnost prezentace závěrů práce
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
Existuje některá z forem pomoci rodinám s postiženým dítětem, které by se autorka chtěla hlouběji věnovat ?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Problematika postiženého dítěte v rodině je téma, k němuž lze přistupovat z různých úhlů
pohledu. V každém případě jde o téma velmi citlivé, vyžadující rozhodný přístup a vztah autora
k řešení této problematiky. Kromě vymezení základních pojmů se autorka zaměřuje na
problémy, které v rodině a okolí nastávají v souvislosti s postižením dítěte. Ve 2. a 3. kapitole
se autorce podařilo uvést některé problémy, které lze považovat spíše za skryté, neuváděné a
neřešené, nicméně odrážející rozsáhlé spektrum problémů a složitostí. I když autorka tyto
problémy spíše jen uvádí, aniž by je hlouběji řešila, je zapotřebí pozitivně ohodnotit tento
způsob nahlížení a s ním související upozornění na nutnost podpory a různých forem pomoci.
Z práce vyplývá, že existují možnosti, které rodičům s postiženým dítětem pomohou do určité
míry řešit a zátěžové situace usnadnit. Zejména v tomto pohledu vidím přínos autorčina
přístupu, do kterého se promítá nejen praktická zkušenost autorky, ale i teoretické znalosti a
schopnost komplexního pojetí dané problematiky.
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