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Studentka si zvolila velmi aktuální téma, ale v České republice teoreticky málo rozpracované. 
V úvodu nejednoznačně (podmiňovacím způsobem) naznačuje zaměření teoretické části 
práce. Celkově si za cíl práce klade „popsat zahraniční modely přechodu z dětství do 
dospělosti pro lidi s těžkým kombinovaným postižením a získat inspiraci pro tutéž otázku 
v ČR. V rámci výzkumu zjistit představy rodiče a odborného personálu o budoucí existenci 
dospívajících dětí s těžkým kombinovaným postižením a zkušenosti s procesem přechodu nebo 
názoru na něj.“ Cíl práce byl splněn.  
 
Zpracování práce dle jednotlivých kritérií: 

1) Všeobecná charakteristika práce: 
Pozitivně jako oponentka hodnotím stupeň obtížnosti práce, kvalitu a aktuálnost teoretických 
poznatků, odborný přínos jak pro teorii, tak praxi k danému tématu. Při vyjadřování vlastních 
myšlenek a některých závěrů je občas patrná menší jistota a subjektivní pojetí.       

2) Práce s odbornou literaturou: 
Práci s odbornou literaturou a dalšími literárními zdroji autorka zvládla velice dobře.  V práci 
jsou významně početně využity literární zdroje - odborná literatura včetně zahraniční, 
internetové zdroje i zdroje legislativní. Odkazy jsou v textu uváděny pod čarou. Seznam 
použité literatury však není v souladu normou ČSN ISO 690-2, chybí mimo jiné ISBN. 
V magisterské práci je žádoucí uvádět literární zdroje podle přesně stanovených pravidel, aby 
mohl být originální zdroj kýmkoliv vyhledán. 

3) Rozsah práce:  
Pro magisterský typ práce je rozsah nadlimitní – 53 stran obsahuje část teoretická, 35 
praktická. Také přílohová část je rozsáhlá. Zpráva o výzkumu by se dala zjednodušit.  

4) Posouzení výzkumné části: 
Autorka si stanovila vhodně cíl výzkumu, výzkumné otázky i metodologii. Zvolila si 
fenomenologické výzkumné paradigma. Pozn. Vysvětlení tohoto přístupu by si zasloužilo 
„nebýt jen“ pod čarou. Metodu sběru dat si zvolila individuální polostrukturovaný rozhovor a 
stále více propagovanou metodu ohniskové skupiny (Focus Group). Až náročně obsahem i 
rozsahem je sepsána Zpráva o výzkumu. Vše podstatné je zpracováno a shrnuto v dalších 
kapitolách, zejména v Diskuzi k výzkumné části a v Závěru. Vzhledem ke stavu této 
problematiky v ČR bych doporučila závěry zveřejnit. 

5) Formální stránka práce: 
K formální stránce práce nemám jako oponentka zásadnější připomínky. Jazyková úroveň 
práce odpovídá danému typu práce. Autorka se vyjadřuje odborně, stylisticky i pravopisně 
správně.  
 



6) Celkové zhodnocení: 
Celkově považuji práci za zdařilou s doporučením, aby závěry autorka zveřejnila vzhledem 
k málo prezentovanému, ale aktuálnímu tématu. Obsah i závěry jsou významné jak pro teorii, 
tak praxi pro v oblasti péče, služeb a edukace osob s mentálním a  kombinovaným postižením.  
    
 Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:  

1) Jaké postupy by autorka na základě zjištěné situace navrhla pro efektivní řešení dané 
problematiky v České republice? 

2) Proč si autorka zvolila metodu Focus Group? V čem vidí její pozitiva nebo rizika či 
omezení. 

 
Výsledná klasifikace: výborně  
 

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
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