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Předložená bakalářská práce se za bývá dostupností, kvalitou služeb pro mentálně postižené  

osoby Na Benešovsku. Téma je aktuální a jak autorka v úvodních kapitolách správně 

předesílá, péče o handicapované osoby vyžaduje velké množství energie ze strany pečovatelů 

– rodinných příslušníků, i zvýšenou pozornost v oblasti sociálních služeb a sociálně-

zdravotních nabízených  populaci. 

Práce je rozdělena na přehledovou část pracující s relevantní literaturou a empirickou část, 

která představuje výzkumné šetření autorky na Benešovsku. Práce je zřetelně zacílená, 

vychází ze zájmu i znalostí autorky. Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe 

plynule navazují.  

 

Teoretická část obsahuje slušně zvládnuté přehledové kapitoly týkající sociálních služeb a 

mentálního postižení. Autorka se věnuje otázkám spojených s názvem bakalářské práce, tj. 

existence a dostupnost sociálních služeb. Autorka se dobře orientuje v relevantní literatuře a 

dokumentech.  

V další kapitole autorka ozřejmuje metodologii provedeného výzkumu. Zvolila kvalitativní 

výzkum, konkrétně polostrukturované rozhovory s osobami s mentálním postižením za 

přítomnosti člena domácnosti, který o osobu pečuje. Cílem výzkumného šetření bylo 

zmapovat dostupnost sociálních služeb. Výzkumná strategie a výzkumné postupy jsou 

logické, standardní.   

Moje výtka směřuje k velké stručnosti některých případových studií, zajisté by autorka našla 

bohatší výrazové prostředky.  

Dobře je zvládnuta kapitola o dostupnosti sociálních služeb, které jsou dokreslovány 

výpověďmi osob.   

V diskusi autorka otevírá řadu problémů spojených se situací na Benešovsku, doporučení 

odpovídají výsledkům šetření.  

 

Jazyk a styl psaní jsou kultivované, místy spíše stručné, práce s odkazy a citacemi odpovídá 

předepsaným standardům. 

 

Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje zajímavý materiál, obsah a dokazuje schopnost 

autorky orientovat se v relevantních zdrojích. Autorka je schopna analytické práce a  

samostatné práce v terénu, v průběhu výzkumu musela překonávat náročná úskalí spojená 

s dostupností osob z vybrané cílové skupiny.   

 

Navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ až velmi dobře podle výsledků obhajoby.            

 

Otázka k obhajobě:   

Pokuste se shrnout, jakou úlohu v řešení situace handicapovaných osob a jejich rodin 

v Benešově by mělo sehrát vedení města, popř. jiné organizace.  
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