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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

AUTOR PRÁCE: BC. TEREZA LELKOVÁ

Téma vzhledem k 
současným potřebám oboru

vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní

Téma vzhledem 
k možnostem zpracovatele

zvoleno adekvátně téma je příliš rozsáhlé téma mohlo být širší předkladateli chyběla 
možnost adekvátně téma 
uchopit

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

významnými teoriemi
s chybějícími daty

Schopnost formulovat 
vlastní názory/východiska

výborná dobrá nejasné vlastní názory/ 
nejasná východiska 

Stylistika přiměřená šroubovité vyjadřování vyjadřování příliš 
hovorové 

Gramatika správná s ojedinělými chybami s množstvím chyb
Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná
Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho citací/ 

citace zbytečně dlouhé 
málo citované literatury

Využívání zahraniční 
literatury

přiměřené citací z cizí literatury je 
minimum

citace z cizí literatury 
chybí

Schopnost kriticky hodnotit 
prameny

výborná dobrá není patrná

Zpracování přehledu 
pramenů

správné s menšími nedostatky se závažnými nedostatky

Formulace hlavního 
problému/ výzkumné 
otázky

jasná není zcela jasná chybí

Praktická využitelnost 
výsledků

vysoká dobrá nejasná

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn částečně cíl se nepodařilo naplnit
Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Jiné připomínky:
Jako cíl si autorka vytkla, jak sama uvádí, snahu o nahlédnutí do každodenního života rodin dětí s mentálním nebo 
kombinovaným postižením a popsat jejich zkušenosti se sociálními a návaznými službami. Je smutné, že jedno ze zjištění je 
stejné jako ve velkém množství prací na toto téma, které byly obhájeny u různých vzdělavatelů, a bylo uvedeno ve 

výstupech z rozličných výzkumů a monografií za posledních 25 let: …“ Z komplexního pohledu si maminky stěžovaly 
zejména na špatné zacházení a nedostatek informací ze strany lékařské personálu.“ Autorka se však 
neuchyluje k pouhému konstatování a ve stručnosti navrhuje možná řešení:“…V tomto ohledu bych viděla 
jako zásadní větší vzdělávání lékařů v oblasti sociální a psychologické a také nácvik praktických dovedností 
při komunikaci s rodiči, ohledně jejich dítěte s postižením…Co se týče sdělování rodičům narození dítěte s 
postižením, viděla bych jako ideální možnost přenechat tuto úlohu sociálním pracovnicím v nemocnicích, 
kteří k tomuto účelu mají praktické vzdělání a většinou i větší empatii, která v mnohých případech lékařům 
zcela chybí, ale z lékařského hlediska toto bohužel není možné. Sociální pracovnice však může po porodu s 
rodiči více pracovat a potřebné služby jim doporučit“ Ani následující zjištění, že komplexnost a návaznost 
služeb je v mnohých částech Rychnovska a Dobrušky stále iluzorní představou, nenaplňuje čtenáře 
optimismem. 
Vytčený cíl a dílčí cíle autorka bezesporu naplnila, ač by závěrům a komentářům neuškodila větší šíře zpracování. I tak se 
jedná o přínosnou a dobře zpracovanou práci k danému problému. Práce je solidním uchopením dané tematiky a přináší 
mnoho zajímavých poznatků. Užité metody zpracování, obsah, rozsah i formální úroveň práce odpovídají požadavkům 
kladeným na diplomovou práci.

S ohledem na výše uvedené navrhuji hodnotit práci klasifikačním stupněm velmi dobře až výborně, a to na základě kvality 
obhajoby.

Otázka k obhajobě: 
Jaké nástroje podpory by - v popsané situaci - měly být k dispozici neformálním pečovatelům?
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