
I. Diplomová magisterská práce 
Diplomová práce autorky Matouškové s titulem Komplexní edukační program 

Rodinného centra pro děti s různými typy postižení je věnována, jak už titul napovídá, 
projektování denního centra, které by poskytovalo komplex služeb rodinám 

Ved(Hilgáriiydapra^ýmagffirtiBk6 pkáažilo jejich sociálnímu začleňování. 
V úvodu autorka představuje genezi záměru projektovat centrum pro rodiny 

Posudélandflmprifaaqýnáxiedětmi a představuje část společného záměru, který paralelně zpracováván 
ve třech vzájemně tematicky souvisejících diplomových zadáních. Představuje vlastní podíl 
na společném projektu centra a cíl své práce - vytvořit nabídku odborných služeb a 
programů poskytovaných v zamýšleném centru jeho dětským návštěvníkům s handicapem i 
jejich doprovodu ( rodičům ). 

V části věnované teoretickým východiskům se autorka zaměřuje na terminologické 
vymezení relevantních pojmů, к nimž patří integrace, respitní péče, raná péče, mateřská 
centra, osobní asistence, sociální rehabilitace aj. Využívá přitom dostatečného množství 
odborných pramenů, které uvádí v závěrečném výčtu použité literatury a na něž v textu 
odkazuje. 

Připomínky к formálnímu zpracování nemám, po stránce věcné bych chtěla 
podotknout: 

1. str.21: věcně nepřesné tvrzení „ naším hlavním cílem je směřovat kinkluzi lidí 
s postižením do intaktní společnosti"..., inkluzivní koncepce by neměla rozlišovat 
kategorie postižených a intaktních osob; 

2. str.29: ve 4.odst.chybí bližší specifikace dokumentu „Madr id ská deklarace" 
( kdy, kde, kým a co bylo deklarováno, chybí i odkaz na zdrojový dokument); 

3. str.28: subkapitola 2.2.10 Internetové servery pro handicapované je zpracována 
formálně, působí bezobsažně a vzhledem к rozsahu ( 5 souvětí) schematicky a 
bezvýznamně; 

4. v práci je několik míst, kde mohla autorka svá sdělení konkretizovat : str. 28 -
bylo vhodné uvést nabídku internetových informačních serverů, str. 42 -
v 1.odstavci bylo potřebné vyjádřit číselně minimální vzdálenost mezi stoly, str. 
50- mohla jmenovat některé programy a 1С technologie pro handicapované. 

Vlastní projekt služeb v rodinném centru autorka prezentuje na str. 38 až 69. 
Pozoruhodná je šíře a struktura nabízených programů. Je patrné, že autorka prostudovala 
nabídku mnoha center a denních stacionářů pro handicapované a vybírala relevantní programy 
pro vlastní koncept. Programy určené dětem s handicapem i jejich rodinám člení na programy 
celoroční, periodické a odborné a v celkovém výčtu je uvádí v přílohách 1. a 2. 

Je škoda, že autorka neověřila svůj projekční záměr a nedoložila к projektu i expertní 
i laické posudky svého projektu ( od přímých poskytovatelů služeb handicapovaným i od 
rodičů dětí s handicapem), které by její práci výrazně zhodnotily. 

Oba přehledy ( „přehled programů rodinného centra" a „týdenní rozvrh" by mohla blíže 
představit při obhajobě své práce. 

Práci vzhledem к výše uvedenému hodnocení doporučuji к obhajobě s navrženou 
klasifikací ; 

velmi dobře 

V Praze 10.5.2006 PaedDr.Vanda Hàjlçovà, Ph.p. 
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