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Ústředním tématem předložené bakalářské práce je tematika zdravotního postižení, 
konkrétně postižení mentálního ve vztahu k dostupnosti tradiční formy pomoci, kterou jsou 
sociální služby, přičemž autorka se pohybuje na geograficky ohraničeném terénu, v bývalém 
okrese Benešov. Téma práce hodnotím jako oborově přiléhavé a oceňuji zájem autorky 
právě o tuto cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, neboť právě tato populace 
poměrně často uniká zájmu výzkumníků.   
 
Bakalářská práce je tradičně dělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretickou část 
práce tvoří defakto pouze dvě kapitoly. Je nezvyklé, že autorka čísluje úvod a na konci práce 
také závěr. Úvod práce je navíc uchopen jako první výkladová kapitola. Studentka nicméně 
v teoretické části prokazuje dovednost pregnantního písemného vyjadřování a nedopouští se 
závažných gramatických ani stylistických provinění. V kapitole věnované sociálním službám 
a následně i ve výzkumné části práce ovšem postrádám analýzu tématu dostupnosti služeb, 
neboť, jak známo, dostupnost může být pojímána z různých zorných úhlů (např. geografická, 
ekonomická, kvalitativní apod.). Na základě této klasifikace měla také autorka postupovat. 
 
Výzkumná část práce je vystavěna na výzkumném šetření, pro nějž studentka volí 
kvalitativní design. Jeho cílem bylo prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů zjistit 
názor výzkumných jednotek, osob s mentálním postižením, na dostupnost sociálních služeb 
v okrese Benešov. Studentka prezentuje i jistý scénář realizovaných rozhovorů. V něm se 
ovšem téma „dostupnosti“ služeb mírně rozmělňuje.  Na základě získaných údajů studentka 
následně zpracovává případové studie jednotlivých výzkumných jednotek, které jsou spíše 
shrnutím provedených rozhovorů. Kvalita následného vyhodnocení dat je poznamenána 
absencí předem nastavených kritérií, kterými by studentka posuzovala dostupnost, resp. 
nedostupnost sociálních služeb. Kladně ovšem hodnotím diskusi zjištěných výsledků, ve 
které autorka prokazuje dovednost zarámovat dosažené výsledky práce do širších 
souvislostí. 
  
Předložená bakalářská práce splňuje veškeré nároky kladené na závěrečnou práci a 
doporučuji ji k obhajobě. 
 
Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 
  
Otázky oponenta: 
 

1. Autorka práce uvádí tři oblasti života člověka s mentálním postižením, v jejichž 
podpoře se uplatňuje sociální pracovník. Dokázala by studentka vymezit i další 
takové oblasti? 

2. Jakým způsobem je v regionu Benešovsko realizováno komunitní plánování služeb 
pro uvedenou cílovou skupinu? 

3. V čem sama autorka vnímá přínos bakalářské práce? 
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