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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
1. Vymezte vztah mezi zdravotně sociální a edukační pomocí osobám se sníženou 

soběstačností.
2. Jaké jsou charakteristické znaky životní situace osob se sníženou soběstačností a 

v čem spočívá podstata sociálně pedagogické práce v kontextu životní situace?
3. Lze v současném systému poskytování sociálních služeb identifikovat systémové 

nedostatky v péči o osoby se sníženou soběstačností, pokud ano, jaké?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce se zabývá otázkami sociálně pedagogické pomoci osobám se sníženou 
soběstačností. Je velmi aktuální v kontextu kontinuálních proměn filosofie i praxe sociálních 
služeb a zároveň ukazuje, že i na půdě zdravotnických zařízení lze úspěšně rozvíjet sociálně 
pedagogické způsoby práce. 

Práce má povahu analyticko – interpretativní, je podložena bohatou a korektně citovanou
odbornou literaturou. Autorka se uvarovala pasti nadřazení zdravotnické tematiky nad 
problematiku sociálně pedagogickou a podařilo se jí dospět k vyvážené syntéze obou 
pohledů, text potvrzuje, že sociální pedagogika má pro svoji aplikovanou a mezioborovou 
povahu místo v různých oblastech pomáhající praxe.

Jako vedoucí práce oceňuji zejména rozkrývání tématu pomoci v kontextu životní situace 
klientů jakožto klíčové sociálně pedagogické kategorie, otevření problematiky edukační 
pomoci jako nezastupitelné součásti systému ucelené rehabilitace osob se sníženou 
soběstačností a zejména zprostředkování zkušeností z praktického poskytování sociálně 
pedagogické pomoci klientům v podmínkách konkrétní instituce (kasuistiky deseti klientů 
GACR Kladno).

Autorka velmi dobře pracuje se zacílením empirického šetření, vhodně zvolenými metodami 
jsou kasuistiky, rozhovory s klienty a rozhovory s rodinnými příslušníky. V rámci analýzy 
sociálně pedagogické práce zdravotně sociálního pracovníka by však bylo možno ještě více 
vytěžit subjektivní zkušenost výzkumníka. Zvláště pečlivě a důsledně jsou zpracovány 
výsledky a závěry setření ve vztahu k formulovaným cílům.

Celkově hodnotím práci jako kvalitní příspěvek k tématu, autorka přistoupila k jeho 
zpracování odpovědně, postupně se jí ve spoluprací s vedoucí dařilo rozvíjet sociálně 
pedagogický úhel pohledu a dospět tak nejen k podání svědectví o životní situaci osob se 
sníženou soběstačností, ale také k realistickému nastínění potenciálu sociálně pedagogické 
pomoci. Diplomová práce krom toho předkládá též lokálně cenné poznatky, jež mohou 
posloužit samosprávě k plánování a zkvalitnění zdravotně sociálních služeb. 

Text by si místy zasloužil pečlivější korekturu v oblasti stylistické (viz poznámky ve 
standardizované část posudku). 

Doporučení k obhajobě: doporučuji.
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře, v případě úspěšné obhajoby výborně.
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