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Sociální  a pedagogická rehabilitace jsou relativně nové pojmy přinášející do činnosti zdravotně sociálního 
pracovníka značnou  odbornost a profesionalitu. 
Do jaké míry je podle autorky  připravenost zdravotně sociálního pracovníka na tuto odbornost zajištěna, příp. je 
její dosažení reálné ? 

Autorka se ve své práci zaměřila na problematiku osob se sníženou soběstačností, konkr. na pomoc, 
která je jim a jejich rodinám  poskytována, přesněji řečeno má být poskytována. Předložená práce je 
velmi kvalitním textem s vyváženými dvěma částmi – částí teoretickou a empirickou.  
V teoretické části práce je především  skrze  hlediska zdravotní a sociální vymezeno pojetí snížené 
soběstačnosti, následně se autorka věnuje  analýze sociálního okolí, zejména rodině osob se sníženou 
soběstačností, především potom postupům a opatřením, které jsou chápány  jako  pomoc těmto 
osobám. Přínosem zpracování tohoto tématu je autorčino vidění problému, na základě kterého uvádí 
zavedené postupy pomoci osobám se sníženou soběstačností do širšího sociálního a pedagogického 
kontextu. Např. kapitoly týkající se sociální rehabilitace, pedagogické rehabilitace přináší nové pohledy 
na funkční uplatnění pomoci těmto osobám. V závěru teoretické části práce umisťuje tyto poznatky do 
profilu zdravotně sociálního pracovníka, ve kterém akcentuje  sociální rehabilitaci a edukaci klienta 
včetně  jeho rodiny. V empirické části řeší autorka výzkumnou otázku týkající se kvality pomoci 
zdravotně sociálních pracovníků včetně  představ klientů a rodinných příslušníků o této činnosti. Je  
třeba ocenit, že v tematu, které je velmi citlivé, autorka použila náročné metody – analýzu sociálních 
záznamů, kasuistiky, analýzu činností sociálně zdravotních pracovníků a rozhovory, na základě kterých 
získala nejen relevantní výsledky, ale zároveň tím  vypracovala baterii metod použitelných při ověřování 
otázek a problémů v této oblasti. Součástí práce je rovněž hodnotný seznam odborné literatury.  
Práce je zpracována velmi kultivovaně, její teoretická i empirická část jsou pro danou problematiku 
přínosem.  
Předložená práce splnila požadavky kladené na diplomové práce. 
 


