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Předkládaná diplomová práce má spolu s poměrně obsažným seznamem literatury 103 stran; 
následuje čtyřicet číslovaných stran příloh (formulář pro informovaný souhlas, přepisy rozhovorů).  

 
Teoretická část sestává ze čtyř kapitol. První z nich seznamuje čtenáře s historickým vývojem nazírání 

na mentální a kombinované postižení a se současnou situací a základními pojmy; rozsahem zabírá 

téměř polovinu teoretické části. Ve zbylých kapitolách autorka popisuje situaci lidí s těžkým 
kombinovaným postižením v České republice, přechod a tranzitní programy.  

 
Empirická část kvalitativně zkoumá názory a zkušenosti pěti žen, které v různých rolích pečují o děti (či 

spíše mladistvé) s těžkým kombinovaným postižením, případně je pedagogicky vedou. Kvalitativní data 

autorka kategorizuje dle témat, kategorie srovnává mezi vypovídajícími a výpovědi též nabízí jako 
„příběhy“ o zodpovědnosti pečovatelů v období přecházení dětí s těžkým kombinovaným postižením 

z dětství do dospělosti.  
 

Dílo představuje v empirické části zdařilou sondu do současné české situace lidí s těžkým 

kombinovaným postižením a jejich mezilidského prostředí v kontextu transformace sociálních služeb; 
v části teoretické ne zcela naplňuje stanovené cíle („popsat zahraniční modely přechodu z dětství do 

dospělosti pro lidi s těžkým kombinovaným postižením a získat inspiraci pro tutéž otázku v České 
republice“).    

 
    

 

Přednosti práce    
 

Text je poměrně gramaticky čistý.  
Místy (například v diskusi) se velmi slušně vypořádává s náležitostmi kvalitativního výzkumu.  

 

V oblastech, kde si je autorka jistá (= speciální pedagogika), prokazuje dovednost zacházení 
s literaturou. 

Upozorňuje na nedostatečnou zákonnou oporu tranzitních programů v kontextu školství a na 
rozplynutí tranzitních programů v individuálním plánování v kontextu sociálních služeb.  

 

Příběhy, které na základě kvalitativně získaných kategorií autorka vytvořila, vypovídají s nadhledem 
obsažné zkratky o situaci pečujících.  

 
Práce má i dokumentaristickou funkci. Zachycuje průběh a výsledek cesty, kterou české prostředí ušlo 

od roku 1989, kdy byly postoje k lidem s mentálním a kombinovaným postižením nově formulovány. 
Lze říci, že v roce 2012 víme, jak mají vypadat služby pro lidi s postižením, s obtížemi však 

překračujeme za jejich hranice do prostředí neformálních zdrojů sociální opory.  

 
Zachycení osamělé zodpovědnosti vypovídajících žen patří mezi největší přínosy empirické části práce.  

S tím souvisí výstup, který autorka netematizuje, ač se ho dotkla ohnisková skupina: text vypovídá o 
prostředí, kde chybějí muži (pracovníci i otcové).  

 



 
 
Nedostatky práce  
 
Práce na první pohled imponuje použitou literaturou. Při bližším pohledu zjistíme, že něco není 

v pořádku. Kent Ericsson, z jehož prací autorka čerpá porozumění současnému přístupu k lidem 
s postižením (princip normalizace), je v textu setrvale uváděn jako Ericson. Za autorskou dvojicí, 

kterou autorka cituje ve tvaru Maxell, Ericson, se skrývá dvojice Mansell, Ericsson. 
Vnucuje se otázka, zda autorka skutečně vychází z primárních pramenů (i české zákony cituje 

sekundárně).    

Nedostatek pozornosti, který věnuje stěžejní kapitole teoretické části práce (= tranzitním programům), 
najdeme odůvodněný v diskusi tvrzením, že „v teoretické části práce jsem se občas setkala 

s nedostatkem zahraniční odborné literatury, a to zejména v oblasti tranzitních programů“ (str. 88).    
 

Autorka nedůsledně zachází též s kvalitativními daty. Pro zaměření práce výrazné téma „reálné, nikoli 
nadsazené hodnocení žáků“ v tabulce témat u pedagogů neuvádí, kdežto v příběhu (str. 71) ho 

zmiňuje a obsažně se k němu vrací na str. 82. Naopak v tabulce matčiných témat věnuje hodně 

prostoru zkušenosti s „normální základkou“, leč v matčině „příběhu“ o této zkušenosti není řádky.  
 

Další nedotaženosti nebo nepřesnosti nacházíme v textu průběžně.  
V diskusi se autorka nedotýká výzkumných omezení daných výběrem respondentů. V podkapitolce 

Výběr a složení vzorku (str. 92) zůstává u procesu výběru a obsahu zjištění.   

Oceňuji, že autorka zachovává anonymitu zařízení, k němuž se respondenti vztahují, a na straně 62 
tento postoj vyjadřuje. Neuhlídala jsem, aby srovnatelně zacházela i s názvy dalších (v textu 

zmiňovaných) zařízení.  
Lze předpokládat, že podstata „odlišení mentálního postižení od poruch duševního onemocnění“ 

zůstává (i vzhledem k názvu této kapitolky na str. 16) pro autorku nejasná.  
Zákon 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

(antidiskriminační zákon) nebyl přijat v roce 2006, jak autorka uvádí (na str. 28). Atp. 

 
 
 
Závěr 
 
Práce má výrazně silná místa a též místa, která vzbuzují pochybnosti. Ve prospěch autorky svědčí, že 

pravidelně docházela na konzultace k práci, a v neprospěch, že leckde myšlenkově zůstávala na úrovni 
dosažené v konzultaci.  

 

 
Předkládaná práce splňuje nároky kladené na práci diplomovou. Doporučuji přijetí 
k obhajobě. Navrhuji hodnocení „dobře“.   
 

 

Jedna z možných otázek k obhajobě:  
Můžete rozlišit, jak by se (hypoteticky) změnilo nazírání na přechod člověka z dětství do dospělosti a 

zacházení s ním v případě, že by jeho těžké kombinované postižení bylo považováno za psychickou  
poruchu, nikoli za mentální postižení?  
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