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Předložená disertační práce řeší problematiku, která je významná svým aktuálním obsahem,
protože je zaměřena na kvalitu života osob s mentálním postižením. Otázky kvality života
se v odborných pracích často objevují, ale originalita této disertační práce spočívá v jejím
kontextu, kdy kvalita života je sledována v historických etapách v systému konkrétního
zařízení pro osoby se zdravotním postižením. V tomto smyslu je možné konstatovat, že téma
je nejen aktuální ale i originální.
Cíl práce je stanoven a odpovídá jedinečnosti tématu. Pozitivně musím hodnotit i zaměřenost
na širokou škálu problémů v historickém kontextu z hlediska rovin vývoje až do součastného
stavu. Tyto cíle se promítají zároveň v systémech jednotlivých edukačních principů spjatých
s historickou kontinuitou. Obecně mohu konstatovat, že cíl práce byl splněn.
Primární metodou, která prolíná celou prací až na malé výjimky je historizující metoda,
které autor podřídil veškerý sběr dat a dokumentačních prezentací. Vysoce oceňuji pojetí
čtvrté kapitoly, která je zaměřena na Ernestinum, kde je vidět vysoký autorův entuziasmus
ve vztahu k této etapě moderní péče o osoby se zdravotním postižením.
Po obsahově stránce je práce členěna celkem do deseti kapitol, kdy kapitola první až druhá
řeší otázky obecného vymezení kvality života osob s mentálním postižením a význam
pracovních činností pro tuto cílovou skupinu. Třetí až šestá kapitola mapuje historický průřez
vybranými zařízeními pro osoby s mentálním postižením s celoročním pobytem. Vzhledem
k cíli práce je možné spatřovat těžiště textu v kapitole sedmé až desáté, která podrobně
popisuje vznik a součastné aktivity Vincentina.
Metoda, kterou autor zpracovával disertační práci je přínosná především v přehledném
zmapování jednotlivých historických etap. Významný je i moment velmi podrobného popisu

vývoje Vincentina jako významného zařízení pro osoby s mentálním postižením ve Střední
Moravě. Toto pojetí může být i inspirující i pro další zařízení při hledání kořenů vzniku
vlastní instituce.
V deváté kapitole se autor zaměřuje na pracovní činnosti a jejich ergoterapeutické propojení
z hlediska edukačního působení na osoby s mentálním postižením. Metoda práce s rostlinami
a jejich využitím má pravděpodobně ve Vincentinu bohatou tradici a je možné vyzdvihnout
její inspirační hodnotu i pro další zařízení. Na tuto kapitolu volně navazuje Kiphardova
motopedagogika, kde se autor snaží komparovat tuto metody s metodami užívanými
ve Vintencinu. Ke kapitole bych měla drobnou připomínku především v potřebnosti
zvýraznění přehlednosti sjednocujících prvků a prvků rozdílných. Možná by bylo vhodné
i zařadit poslední dvě kapitoly do úvodních kapitol, kde jsou řešeny pracovní činnosti osob
s mentálním postižením.
Musím vysoce ocenit autorovu práci s odbornými zdroji, které vhodně cituje a uvádí. Mají své
logické opodstatnění a dodávají jednotlivým kapitolám určitou gradaci. Po formální stránce
oceňuji vhodnost zařazení aktuální fotodokumentace. Oceňuji také vhodnost zvolených
poznámek pod čarou i jejich prezentaci.

Práce má dobrou grafickou úroveň, překlepy

se kterými se setkáváme, jsou spíše zanedbatelné. V rámci kladného hodnocení kapitoly
o Erenestinu bych prosila autora o zodpovězení otázky na využití Seguenových pomůcek
v rámci Ernestina a dále by mě zajímalo, jakým způsobem bude autor pracovat ve Vincencinu
s metodou Kiphardovy motopedagogiky.
Domnívám se, že práce je celkově dobrým textem, který splňuje nároky disertační práce.
Drobné nedostatky mají marginální hodnotu, které převyšuje rozsah odborných pramenů,
které jsou v textu použity. Obtížnost je tedy zřejmá a autor se s ní v potřebné míře vyrovnal.
Práce splňuje požadavky kladné na tento typ práce, proto: práci doporučuji k obhajobě
a doporučuji autorovi udělení titulu Ph.D.
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