
Evangelická teologická fakulta 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Problematika osamostatňování mladých lidí s mentálním postižením 

   v České republice 

Jméno studenta: Jitka Svobodová 
 

Jméno vedoucí: Marie Vorlová 

Jméno oponenta: Marie Ortová  
 

Text posudku: 

 

 Autorka se v bakalářské  práci zaměřila na problematiku samostatného života lidí  

s mentálním postižením. Za cíl si stanovila zmapovat možnosti samostatného bydlení  pro 

mladé lidí s mentálním postižením  v ČR  a na příkladech z praxe  zjistit  podmínky  realizace. 

Výstupy diplomové práce mají být také využity v praxi pro plánování dalších aktivit  

konkrétní organizace. 

 V obecné části práce autorka vychází  z Úmluvy o právech lidí s postižením a 

podmínek pro její plnění v ČR, upozorňuje na význam  medializace problematiky  a 

osvětových aktivit pro veřejnost a také na skutečnost, že  zásadní  podmínkou pro 

osamostatňování  dospělých lidí s mentálním postižením je odpovídající  nabídka a 

dostupnost sociálních služeb včetně podpory pro  pečující rodiny. Autorka předkládá přehled 

sociálních služeb, které lze v současné době využít a poukazuje na problémy v jejich 

dostupnosti. S naplněním práva na samostatný život a přirozené prostředí  v podmínkách ČR 

úzce souvisí procesy deinstitucionalizace a  transformace pobytových  sociálních služeb, 

jejich komunitní pojetí, podpora terénní  služeb a podpora neformálních pečovatelů . Také 

tato témata autorka přehledně představila . 

 Pro zpracování praktické části autorka využila  zkušenosti z působení v o.s. Ramus, 

které realizuje volnočasové a  rekreační programy pro lidi s postižením a osvětové  akce pro 

veřejnost.Na základě rozhovorů s klienty a jejich matkami autorka zpracovala tři případové 

studie, v kterých vyhodnocuje reálné možnosti samostatného bydlení pro mladé muže 

s mentálním postižením v rámci Středočeského kraje. Výběr klientů autorka odůvodnila 

různorodostí   jejich postižení a v důsledku také růzností potřeb. Neuvádí jak dlouho s o.s. 

Ramus spolupracují či jakých programů se účastní, zda téma samostatného bydlení  bylo 

řešeno při jiných příležitostech.  Rozhovor s jedním klientem se neuskutečnil z časových 

důvodů. 

 Z rozhovorů  (dle očekávání) vyplynulo, že řešení situací jednotlivých klientů je 

složité, náročné a vysoce individuální. Analýza  rozhovorů je přehledná, autorka vyznačila  

důležité oblasti potřeb klientů, které je třeba  brát v úvahu pro vytvoření odpovídající nabídky 

služeb.Návrh  na zřízení pobytové služby o.s. Ramus je  popsán velmi povrchně, naznačuje  

pouze některé zásady  a rizika organizace a zajištění. 

 Grafické zpracování , úprava  i stylistické zpracování práce jsou na velmi dobré 

úrovni. Autorka využila  aktuální a relevantní zdroje,  odkazy a citace  jsou uváděny 

v souladu s požadavky. 

 

   



Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Zdůvodnění, závěr: 

 

 

 Autorka si pro bakalářskou práci zvolila aktuální a pro praxi potřebné téma.  Velmi 

dobrou úroveň znalostí, přehled a porozumění problematice prokázala zejména v obecné části 

práce. Praktická část práce,  koncepce rozhovorů , jejich vyhodnocení a náměty pro  

praktickou realizaci představují  ilustrativní sondu do problematiky a ukazují šíři problémů a 

otázek, které je třeba řešit. Cíl navrhnout  vhodnou pobytovou  sociální službu, která by 

umožňovala samostatné bydlení pro mladé lidi s mentálním postižením  , považuji za  splněný 

pouze částečně. 

 Autorka čerpala z aktuálních a relevantních zdrojů, grafické  a stylistické  

zpracování  i  celková  úprava práce  odpovídají požadavkům.  
 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

 

1) Jak vidíte vztah současných aktivit o.s. Ramus a plánované pobytové služby. Budou 

vzájemně závislé ? Předpokládáte, že pro  využití  pobytové služby bude podmínkou 

zapojení ve službách ambulantních ?  Jaká by měla být kapacita pobytové služby ? 
 

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: D-uspokojivě 

 

 

 

V Praze dne 28.8. 2014 
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