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Graficko-formální a jazyková stránka práce 

Práce je z formálního hlediska v pořádku, autorka prokázala dovednost práce s 

odbornou literaturou. Práce je většinou přehledně členěna kromě poslední kapitoly 

s názvem  Rozhovory a kazusitiky-kazuistiky. Stylistická úroveň práce je dobrá. 

V příloze není nutné uvádět doslovné přepisy rozhovorů, práce je pak zbytečně 

obsáhlá. 

Výběr a práce s podklady 

Autorka využívá odborné zdroje v základním rozsahu odpovídajícímu typu 

kvalifikační práce, literatura je aktuální a úzce souvisí s tématem práce. Autorka 

v práci významně těží z vlastní dlouhodobé osobní zkušenosti d danou 

problematikou, což přispívá ke kvalitě práce. U teoretické práce bych uvítala větší 

podíl zahraniční literatury. 

Úroveň zpracování práce 

Práce má velmi rozkolísanou kvalitu, některé kapitoly jsou velmi kvalitní, jiné bych 

z práce doporučila vyřadit. Je ale patrné, že se autorka v tématu dobře orientuje. 

Velmi dobře zpracována je například podkapitola 3.3 týkající se legislativy a 

podkapitola 3.4., který se věnuje problematice financování služby.  

Trochu nepochopitelně je obrovský prostor věnován jednotlivým typům postižení u 

lidí (od s. 16- s. 41), to není cílem práce.  Stačilo se stručně zmínit o lišících se 

potřebách lidí dle jednotlivých typů postižení, 24 stran je příliš. Strana 57-59 

představuje zase výčet jednotlivých plemen psů, proč? V textu jsou uvedeny citace 

respondentů (např. s. 45 Tonda, s. 47 David atp.), aniž by bylo vysvětleno, o koho 

jde. To se dozvíme až v kapitole 4.Rozhovory a kazustiky-vyhodnocení. Kapitola 4. je 

pro mě trošku záhadou. Je to praktická část práce nebo není? Autorka tuto kapitolu 

uvádí jako ilustrativní, nazývá ji anketou, nebudu ji proto jako praktickou část 

hodnotit. Stanovuje zde určitá tvrzení, které se snaží citacemi z 

polostrukturovaných rozhovorů potvrdit či vyvrátit. Rozhovory (v příloze) jsou bohaté 

a výtěžné, ale jen část materiálu je vytěžena a není jasná metodika zpracování. 

Vzhledem ke způsobu zpracování (tj. jakýsi ilustrativní příklad teoretické práce) bych  

tuto část (tj. Kapitolu 4) doporučila zařadit spíše celou do přílohy, a nebo zpracovat 



ne jako anketu, ale jako kvalitativní výzkum. Název kapitoly je Rozhovory a 

kazuistiky-kde jsou slíbené kazuistiky?  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením D a E.  
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 Mgr. Lucie Hubertová, oponent práce 


