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I. Diplomová magisterská práce 

Posudek na diplomovou práci 

Vedoucí diplomové magisterské práce 
........................................................................................................ ......... ...................... . .......................  ... ............ ............... ........ 

Posudek vedoucího práce: 
Název diplomové práce: Rodiny dětí s mentálním postižením v raném a předškolním 

věku 

Autor práce: Terezie Turková 

Vedoucí práce: PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. 

Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice rodin dětí s mentálním 

postižením v raném a předškolním věku. Autorka se zvláště zaměřuje na identifikaci 

stresových činitelů v rodinách dětí s mentálním postižením a možnostem jejich podpory. 

Vhodná volba tématu, jeho zpracování opřené o získané poznatky z odborné literatury 

s využitím zkušeností z vlastní praxe činí z předkládané diplomové práce zajímavé dílo. 

Terezie Turková využívala konzultací s vedoucí práce. Na konzultace přicházela 

připravená a s vlastními náměty ke zpracování. 

Diplomová práce je logicky utříděna do šesti základních kapitol, k nimž je připojen 

závěr (str. 60), (f seznam prostudované literatUry. To vše je doplněno příloh mi. 

V teoretické části autorka vysvětluje základní pojmy spojené s problematikou 

mentálrubo postižení. Věnuje se také problematice rané péče, jejíž zásady ilustruje v kapitole 

4 činností vybraného speciálně pedagogického centra SPC Dítě. Tato kapitola by si v úvodu 

zasloužila vysvětlení, proč je popisována činnost právě tohoto centra - tedy že rodiny byly 

kontaktovány převážně jeho prostřednictvím. 

Při zpracování teoretické části autorka čerpala poznatky ze současné odborné 

literatury, kterou většinou cituje, již menší prostor je věnován vlastnímu komentáři autorky. 

V praktické části kombinuje autorka metodu dotazru1ru a rozhovorů. Za stěžejní a 

zvláště přínosné považuji rozhovory, které autorky realizovala v pěti rodinách dětí 
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setkávají rodiny dětí s mentálním postižením a jaké mají zkušenosti s ranou péčí, jejíž služby 

všechny rodiny účastnící se šetření využívají. V kapitole 6.2.3 Sledované oblasti analyzuje 

diplomantka výsledky rozhovorů, které vhodně ilustruje citacemi rodičů. 

Autorce bych vytkla neúplné citační údaje v seznamu literatury (chybějící ISBN) a 

překlepy v anglické verzi anotace diplomové práce (např. preeschool místo preschool, patents 

místo parents, witch místo which apod.). 

Doporučuji, aby Terezie Turková pohovořila o možnostech zlepšení služeb rané 

péče poskytované rodinám děti s mentálním postižením. 

Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení: velmi dobře. 

V Praze, dne 3. 5. 2006 

PhDr. Iva Strnadová, PhD. 


