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     Téma zpracovávané práce je velmi aktuální, při jeho volbě vycházela autorka 
z vlastních zkušeností, které v práci zúročila.  
     Práce o rozsahu 59 stran je doplněn přílohami. Členění do sedmi kapitol odpovídá 
obsahu práce. Autorka postupně pojednává oblasti, které souvisejí s tématem. Začíná 
terminologickým vymezením, pokračuje popisem tělesných a mentálních vad. Krátce 
zmiňuje školskou problematiku z pohledu systému vzdělávání, inkluze a osobního 
asistenta. Další oblastí jsou sociální dávky a sociální služby, kterým je věnována 
značná pozornost. Vzhledem k tématu práce je téma rodiny zpracováno pouze 
orientačně, členění na věkové kategorie je zdůvodnitelné jen obtížně. Proč chybí 
předškolní věk? Socializaci popisuje autorka zcela bez využití odborné literatury. 
Využívá plně své prožitky a zkušenosti obohacené o poznatky načerpané v průběhu 
studia.    
     Cílem praktické části je seznámení se životem dvou mladých handicapovaných lidí 
prostřednictvím kasuistik. Použité metody odpovídají cíli práce. 
Kasuistiky jsou dobře členěné a poskytují utříděné informace. Popis případu pana 
Adama je podrobným líčením životního běhu člověka se střední mentální retardací. 
Vzhledem k této diagnóze není prognóza optimistická bez ohledu na všechny kroky, 
které byly v jeho prospěch podniknuty.  
     I kasuistika Hany je velmi dobře zpracovaná. Velmi pozitivně hodnotím otevřenost, 
s jakou autorka o obtížích hovoří, její optimismus,  schopnost sociální adaptace i 
cílevědomost.          
 
Je na škodu, že studentka nevyužila možnosti konzultovat práci v průběhu školního 
roku. Na druhé straně pozitivně hodnotím, že byla schopna vypracovat předkládanou 
práci sama. 2 týdny před odevzdáním, kdy mi práci předložila, nebylo možné lépe 
využít potenciál a především osobní zkušenosti autorky a doporučení byla pouze dílčí.  
 
Připomínky k práce:  

- Závěr se nečísluje, v současných požadavcích nedoporučujeme členit práci na 
část teoretickou a praktickou. 

- Seznam použité literatury je nedostatečný. V textu je mnoho  cenných 
osobních pocitů a zkušeností autorky. Ty nemohou být základem bakalářské 
práce, je třeba je vyvážit teorií.  

- Celá 1. kapitola je zbytečně podrobným opisem literatury z oboru 
somatopedie, která nemá vztah ke kazuistice a vzhledem ke studovanému 
oboru jsou tyto údaje zbytečné.  



- Ve druhé kapitole chybějí hlubší informace o mentální retardaci středně těžké, 
které by umožnily lépe pochopit obtíže mladého muže uváděného 
v kazuistice.    

- Počet mateřských škol v ČR a počet integrovaných dětí je možné nalézt na 
webových stránkách MŠMT ČR (na s. 21). 

- Cíl práce je uveden až v souvislosti s kasuistikami a znovu a závěru. Předložená 
teorie ani kasuistiky tomuto cíli neodpovídají. Mentální a tělesné handicapy 
jsou natolik široké pojmy, že není možné s nimi seznámit na základě kasuistik. 

 
Doporučení pro obhajobu: 
- Domníváte se, že inkluzivní vzdělávání je v současné době vhodné pro všechny typy 
handicapů? 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
Doporučuji k obhajobě. 
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