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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Chráněné bydlení pro osoby s fyzickým postižením 

 

Autorka práce:  Bc. Olga Košťálková 

 

Deinstitucionalizace se v ČR nejčastěji projevuje transformací dosavadního 

poskytovatele služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) na 

poskytovatele dvou sociálních služeb, když k výše zmíněně je registrována ještě služba 

Chráněné bydlení (CHB), jejíž forma poskytování má již komunitní charakter. Dosavadní 

zkušenosti s transformací (MPSV) potvrzují obavu, že vysoké procento uživatelů DOZP 

je přepečováváno, a že náklady na poskytovávání služby neodpovídají reálným potřebám. 

I úspěšně transformující se zařízení však ve finálním stavu dosahují stavu, kdy určité 

procento uživatelů, obvykle s vyšší mírou podpory, zůstává ve službě DOZP, zbytek 

klientů je postupně přesouván do CHB. Autorka diplomové práce si klade otázku, zda 

se máme smířit s tímto výsledkem. Při psaní diplomové práce vychází z předpokladu, že 

v ČR musí existovat poskytovatelé, kteří by měli být úspěšní i při integraci osob s vyšším 

stupněm postižení. Tyto poskytovatele hledá především mezi zařízeními, která se zapojila 

do transformačního projektu iniciovaného MPSV. 

 

Diplomová práce má obvyklou strukturu. V teoretické části Bc. Olga Košťálková 

popisuje stav, v jakém se v současné době nacházejí v ČR osoby se zdravotním 

postižením. V následujících kapitolách se věnuje charakteristice dvou klíčových 

sociálních služeb reagujících na potřeby této cílové skupiny, tedy na DOZP a CHB. 

V páté kapitole (str. 65) diplomantka představuje hlavní metodické materiály, které mají 

pomáhat s transformací poskytovatele sociální služby. Teoretickou část uzavírají kapitoly 

zaměřené na individualizaci poskytování sociálních služeb a na proces individuálního 

plánování. Empirická část obsahuje výzkum, ve kterém diplomantka hledá odpověď na tři 

otázky: 1) zjišťuje míru využití stávajících metodických materiálů, 2) hledá bílá místa 

v oblasti metodického vedení transformace a 3) se snaží posbírat zkušenosti s přesunem 

osob s vyšší mírou postižení do služby CHB. 

 

K zodpovězení položených otázek zvolila kvalitativní výzkum. Proti cíli, který si 

diplomantka definovala v projektu diplomové práce, byla nucena předmět svého zájmu 

posunout (str. 86 – 87). Důvodem, který ji k tomuto kroku vedl, byl především nedostatek 

zkušeností, které by mohla ve výzkumné části sbírat. Příčinou tohoto stavu byla 

skutečnost, že 5 respondentů, kteří byli do výzkumu zapojeni, spíše patřilo k těm, jejichž 

zkušenosti sloužily k vytváření metodických materiálů pro ostatní transformující se 

zařízení. V případě přesunů uživatelů s vyšší mírou postižení na tom byli všichni 

respondenti také podobně, když při transformaci nejdříve převáděli do CHB uživatele 

s nižším stupněm postižení, a tudíž k připraveným otázkám neměli moc co říct. I tak 

výzkum, jak dokazuje přehled hlavních zjištění a doporučení (str. 110 – 113) přináší 

dostatek inspirativních myšlenek, které je možné při transformaci poskytovatele DOZP 

využít, a nelze jej tudíž označit za zbytečný. Diplomantce lze jedině vytknout 

neprovedení předvýzkumu, který by ji pomohl korigovat zaměření zamýšleného 

výzkumu. 
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Bc. Olga Košťálková finální podobou diplomové práce dokazuje, že je schopna 

provést sociální výzkum na aktuální společenské téma, a že ji nechybí schopnost 

zaměření výzkumu modifikovat tak, aby dosahoval potřebného společenského užitku. 

Diplomová práce je, podle mého názoru, dostatečným důkazem autorčiny odbornosti. 

 

Otázka k obhajobě diplomové práce: 

 

a) Jakým způsobem by, podle vás, bylo možné systémové podpořit integraci osob 

s vyšším stupněm postižení?   

 

Prohlašuji, že diplomová práce, Chráněné bydlení pro osoby s fyzickým postižením, 

splňuje nezbytné požadavky a klasifikuji ji stupněm velmi dobře. 

 

V Praze 9. září 2013 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


