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Název práce:  

         Transformace sociálních služeb pro mentálně postižené po roce 89 
 

Cílem práce je popsat vývoj, možnosti a legislativu nového přístupu v poskytování 
sociálních služeb lidem s mentálním postižením. Autorka se zaměřuje na projekt, který 
vznikl v 90. letech v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí. Ve své práci popisuje  
vývoj sociálních služeb a jejich možnou diferenciaci a  proměnu.  
Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které vymezuje základní pojem mentálního 
postižení a jeho klasifikaci a historii sociální práce na našem území od 19.století. 
V této části jsou uvedeny modelové organizace, které představovaly ve své době 
způsob péče o lidi s postižením. Je to historický ústav Ernestinum a organizace SPMP, 
která vznikla v 60.letech minulého století. Dále autorka zmiňuje Česko-britský 
projekt, který vznikl v 90. letech minulého století a stal se inspirací pro budoucí 
projekt MPSV a zákon o sociálních službách z roku 2006, jeho základní pojmy a 
možnost poskytování služeb nestátními neziskovými organizacemi. Přidává ještě 
kapitolu, která se věnuje kvalitě poskytování sociálních služeb.  
V praktické části se zabývá popisem projektu Podpora transformace sociálních služeb. 
Tento projekt vznikl jako dlouhodobý proces, který má přispět k transformaci 
sociálních služeb. V rámci této části je uveden rozhovor s pracovnicí MPSV, která 
vysvětluje, na co je projekt zaměřen, co obsahuje, jaké organizace jsou do projektu 
zapojeny,  jak je realizace projektu hodnocena a jak by měl v budoucnu pokračovat.  
V závěru práce popisuje 4 organizace, které jsou do projektu zapojeny, srovnává jejich 
poskytování i proces proměny, která se během realizace projektu děje. Z práce není 
patrné, zda všechny tyto organizace osobně navštívila nebo se s jejich prací více 
seznámila.    
Autora většinu údajů čerpá z dostupné literatury a materiálů MPSV. Ve své práci 
někdy zbytečně přepisuje pasáže z  uvedených dokumentů. Vlastní hodnocení a 
polemiku vyjadřuje až v závěru práce, kde je však patrný odlišný jazykový projev od 
většiny textu. V práci se často „ptá“ proč není započatá transformace všemi přijata, 
proč jsou klienti ještě ve velkých ústavech… Neklade si však otázku po financování 
těchto změn, která je klíčová. Přiznává, že o mnohém, o čem píše, před započetím 
práce nevěděla a cítí se tak být poučena, což hodnotí jako pozitivum své práce.  
Z grafického hlediska práce by bylo vhodnější udělat vždy mezi nadpisem kapitol a 
vlastním textem ještě jedno řádkování. 

             
Otázka: 1)  v rámci plánu transformace popište oblast komunikace – jak se rozděluje  
                  a na co je zaměřena 
             2) srovnejte organizace Ernestinum a SPMP z hlediska zaměření činnosti,  
                 doby vzniku, přístupu ke klientům 
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