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Tématem předložené práce je subjektivní zkušenost rodičů s dítětem s Downovým syndromem. Toto 

téma v rámci bakalářské práce považuji za zcela relevantní. 

Z formálního hlediska se práce vyznačuje průměrnou kvalitou, kterou však místy  snižují některé 

nedostatky, jako jsou delší pasáže, u nichž není uveden zdroj, nesprávné uvádění elektronických 

zdrojů,  nebo špatné formátování textu, odsazování kapitol na novou stranu či chyby v interpunkci. 

Ne vždy je vysvětlen odborný termín, který pro nezasvěceného čtenáře může být neznámý (např. 

pojem „organický“, nebo není jasné, co autorka myslí poněkud zavádějícím spojením „hypertyreóza – 

kretenismus“).  

Obsahově má teoretická část dost široký záběr, autorka se snažila zprostředkovat obraz problematiky 

mentálních retardací v maximální šíři, takže čtenář může o této problematice získat alespoň základní 

povědomí. Pro potřeby této bakalářské práce jsou možná některé pasáže zbytečné (např. podrobné 

informace o cílech Rámcového vzdělávacího programu či klasifikace forem sociální péče). Názvy 

některých kapitol by bylo vhodné specifikovat (např. Charakteristické znaky osob s Downovým 

syndromem – v této kapitole se však pojednává pouze o tělesných znacích). Za stěžejní kapitolu může 

být označena kapitola 1.3, která pojednává o konkrétních dopadech přítomnosti postiženého dítěte 

v rodině, a to v různých rovinách – rovina užších i širších sociálních vztahů, rovina identity rodiny, 

výchovy postiženého dítěte atd.. Ale i zde bohužel najdeme dlouhé pasáže bez uvedení zdrojů, takže 

není jasné, zda diskutabilní výrok typu „K rozpadu manželství může vést také tendence mužů utíkat 

od problémů…“ (s.32) pochází od autorky samotné či z jiného zdroje. 

Cílem empirické části je porozumět životnímu údělu rodičů dětí s Downovým syndromem, tento cíl je 

rozvinut dvěma výzkumnými otázkami (formulace první z nich „jaký je život s dítětem s Downovým 

syndromem“ není příliš vhodná). Adekvátně jsou zvoleny kvalitativní metodologické postupy. Ocenila 

bych, kdyby se autorka při obhajobě zastavila u popisu výběru osob do výzkumného vzorku – v textu 

se v jedné větě hovoří o „náhodném“ výběru a zároveň o výběru osob, které nejlépe naplňují 

stanovená kritéria, což by svědčilo pro výběr účelový. Velmi dobře se autorka vypořádala s etickými 

otázkami. Za povedenou (resp. za nejsilnější část práce) také považuji analýzu dat, kterou autorka 

přehledně a srozumitelně prezentuje. V rámci možností zde také dochází k interpretaci získaných dat, 

dle mého názoru v solidní kvalitě. K interpretaci na s. 47 si však neodpustím poznámku – to, že matka 

nevnímá své dítě jako „sluníčko“, ale vnímá i řadu jeho negativních vlastností, nemusí znamenat, že 

se nesmířila se situací (ve smyslu přijetí postiženého dítěte), může to také znamenat např. střízlivý a 

pragmatický postoj atp. Úroveň empirické části poněkud snižuje kapitola Diskuze, v níž se autorka 

sice zabývá kvalitou vlastního výzkumu a navrhuje velmi citlivě další možné oblasti budoucího 

zkoumání, ale zcela zde chybí komparace získaných dat s již existujícími poznatky.  

I přes uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě a doporučuji hodnocení velmi dobře. 
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