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Autorka předkládá bakalářskou práci o rozsahu 78 číslovaných stran (přílohy s. 70-78). 

Práce je s menšími výhradami dobře graficky zvládnuta (stále se opakující chyby: nedodržování mezer 

při psaní závorek, dvojtečky, uvozovek, záměna rozdělovníku za pomlčku, hlavní kapitoly by bylo 

vhodnější začínat na nové straně), gramatická úroveň je snad ještě dostatečná, i když se vyskytují 

hrubé chyby (např. s. 26: „…problémů, které museli…“, s. 28 „…české republiky“, s. 29: „…velkou 

Británií“, s. 42: „…začaly tyto organizace vznikat, aby přinesli…“, na téže straně: „…organizace 

získali…“), stylistická forma je rovněž dostatečná, citace jsou uváděny několikerou formou (s odkazy 

v poznámce pod čarou, ale i jako vysvětlivky na konci práce – viz Soupis bibliografických citací s. 66-

69), ale v zásadě jsou citace dle normy. 

 

V Úvodu autorka formuluje jasně cíl práce: „…v teoretické části popsat vývoj, možnosti a legislativu 

služeb pro mentálně postižené v České republice a v části praktické popsat nově vzniklý projekt, který 

se podpoře transformace věnuje.“ (s. 8). 

První kapitola vysvětluje základní pojmy práce – mentální postižení, jeho typy a klasifikaci, 

transformace sociálních služeb. 

Druhá kapitola popisuje historii sociálních služeb pro mentálně postižené na našem území, přičemž je 

konkrétně poukázáno na zařízení Ernestinum a na Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR. 

Třetí kapitola je věnována současné situaci v oblasti sociální pomoci mentálně postiženým, přičemž je 

pozornost soustředěna na česko – britský projekt, kterým má být podpořena transformace v sociálních 

službách, dále na zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách (v odkazech č. 29-49 na tento zákon by 

bylo vhodné uvést alespoň paragraf a odstavec, aby se jednalo o skutečně kvalitní odkaz v písemné 

práci).  

Čtvrtá kapitola se věnuje konkrétně probíhající podpoře transformace sociálních služeb, jednotlivým 

zařízením, která jsou do projektu zapojena, rovněž je zde uveden přepis rozhovoru s vedoucí projektu 

Podpora transformace sociálních služeb (rozhovor by měl být uveden a také náležitě zakončen – 

poděkováním). 

V závěru autorka shrnuje cíle práce a jejich naplnění, věnuje se osobním přínosům bádání, poukazuje 

na možné navázání na tuto práci, uvádí otázky, které zůstávají otevřené. 

 

Oceňuji, že autorka přistoupila k práci s osobním zaujetím, v textu se několikrát projevuje její 

schopnost vlastního promýšlení složité situace v oblasti péče o mentálně postižené jedince. 

 

Práce je doplněna přílohou, kde je možné nahlédnout do Pravidel zaměstnanců Ústavu Idiotů a do 

Memoranda týdenní školy téhož ústavu (z 19. st.), dále do novely zákona o sociálním zabezpečení č. 

218/2005 Sb., do Podmínek registrace sociálních služeb a je zde rovněž přepis rozhovoru s ředitelem 

zařízení ve Vyšším Hrádku, které se věnuje péči pro dospělé mentálně postižené nebo pro dospělé 

s kombinovaným postiženým. 

 

K diskuzi:  

Co je – dle autorky bakalářské práce – v současnosti největší překážkou pro úspěšnou transformaci 

v oblasti sociálních služeb mentálně postiženým klientům? 

 

Předložená bakalářská práce splňuje nároky na daný typ vědeckého pojednání. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: vzhledem k většímu počtu gramatických chyb: C. 

V Praze dne 25. 7. 2011      PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 


