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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Tereza Syrovátková 

Název práce: Vzdělávání těžce zdravotně postižených. 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová,  

Oponent/tka: Mgr. Karel Čada 

Navržené hodnocení: výborně  
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Cíl práce a výzkumné otázky  jsou jasně formulovány a v závěru zodpovězeny. Jádrem práce je 
kvalitně provedená případová studie, jež je teoreticky ukotvena v Goffmanově teorii totální instituce 
a v koncepci integrace postižených do života společnosti Toma Shmita. Ve svém výkladu autorka 
logicky postupuje od stručného výkladu základních pojmů přes výklad  koncepcí, o něž se opírá, po 
informace o provedeném výzkumu a shrnutí základních zjištění. Práce je vhodně doplněna přílohou 
předkládající dobře strukturovaný svého druhu „hustý“ popis zkoumané instituce. Toto řešení 
autorce umožnilo se ve vlastním textu soustředit na základní zjištění, k nimž dospěla. Čtenář tak 
není zahlcen informacemi, které však má v případě hlubšího  zájmu či pochybností  k dispozici.        
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Práce je opřena o 36 relevantních titulů, z toho 13 v angličtině. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
Autorka předkládá  příkladnou případovou studii kombinující analýzu dokumentů, pozorování a 
polostrukturovaných rozhovorů.  Na tomto  základě se  podařilo překročit  čistě popisnou rovinu, na 
níž řada studií tohoto typu často ulpívá, k poučené analýze fungování zkoumané instituce, která 
vzdor proklamacím a možná i dobrým úmyslům nese jisté rysy totální instituce, což ve svých 
důsledcích brání  výchově  klientů  k samostatnosti.      
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Závěry, k nimž autorka dospěla, jsou opřené o kvalitní teoretické i empirické argumenty.  
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano , jsou. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Odkazový aparát je veden bezchybně. Práce je napsána velmi kultivovaným  a sdělným jazykem. 
Žádná formální pochybení jsem neshledala.  
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Text je věcně zajímavý, sevřený, úsporný  a logicky vystavěný. Jde o mimořádně vyzrálou práci 
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talentované a pracovité autorky, která prokázala  vysokou úroveň sociologické imaginace,  
předpoklady uskutečnit  netriviální sociologický výzkum na téměř profesionální úrovni  a 
v neposlední řadě  schopnost sebereflexe a  profesní kázně.   
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Nakolik je  podle Vašeho názoru „totální“ povaha školy, kterou jste zkoumala, výsledkem racionální 
snahy zaměstnanců  udržet si klienty a nakolik jde spíše o nezamýšlené důsledky řešení 
každodenních problémů, jež instituce tohoto typu přinášejí. Čím byste své hypotézy alespoň 
částečně podpořila?  Můžete uvést nějaké příklady?  
 
Celkové hodnocení práce: 
Práci doporučuji přijmout k obhajobě a vzhledem k její mimořádné kvalitě ji bez váhání navrhuji 
hodnotit jako výbornou, navrhuji též zvážit  (na základě obhajoby), zda by autorce neměla být 
navržena  pochvala děkana za mimořádnou úroveň bakalářské práce. 
 
 
 
Datum: 31.5.2013                                  Podpis: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 
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