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Studentka si vybrala aktuální téma, které je jedním z typických v oblasti sociální práce. Způsob řešení 
integrace lidí s mentálním postižením je známkou a vizitkou konkrétní společnosti v oblasti dodržování 
lidských práv a důstojného zacházení s lidmi se zdravotním znevýhodněním.    
Byla inspirována zájmem o tuto oblast a vlastní zkušeností z podporovaného zaměstnávání.  
 
Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.  Diplomantka prokazuje slušnou 
znalost legislativních a historických souvislostí pojednávané problematiky.  
 
Studentka zvolila vhodnou literaturu, vyhledala relevantní internetové zdroje a zdárně zvládla i orientaci 
v aktuálních statistických údajích.  Moje výtka směřuje k její poznámce, že existuje málo odborné 
literatury (str. 72). Každoročně je však na českých vysokých školách na toto téma zpracováno relativně 
velké množství bakalářských i diplomových prací, jejich rešerší by studentka získala široký přehled a 
leckdy velice podnětné informace.   
 
Další poznámky směřují k metodologii. Kromě hlavní výzkumné otázky bych uvítala některé výzkumné 
podotázky.  Přehlednosti práce by prospělo rovněž  uvedení okruhů kladených otázek. Velikost vzorku je 
spíše malá, ke stanovenému tématu bych očekávala vzorek větší i s ohledem na fakt, že studentka 
nevyužila možnosti rešerší jiných podobně zaměřených bcp a dp.  
 
Práce je psaná kultivovaně. Je zvládnut akademický styl odkazů i citací.   
 
Práci doporučuji k obhajobě.  

Závěr: 

Práce představuje  na úrovni magisterského slušný standard, konvenčně zpracovaný, bez vyšší přidané 
hodnoty. Studentka prokázala schopnost orientovat se v adekvátních zdrojích a vyvodit závěry 
z vlastního šetření.  Některé možnosti nevyužila: rešerše z databází bcp a dp,  a též možnost bohatší 
diskuse.  

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

V závěru uvádíte možnost využití Vámi získaných poznatků pro další zpracování. Můžete tuto větu  
konkretizovat?  
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