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Studentka si vybrala aktuální téma, které je jedním z typických v oblasti sociální práce. Způsob řešení 
integrace lidí s mentálním postižením je známkou a vizitkou konkrétní společnosti v oblasti dodržování 
lidských práv a důstojného zacházení s lidmi se zdravotním znevýhodněním.    
Byla inspirována zájmem o oblast integrace osob s mentálním postižením, které jsou zároveň uživateli 
sociálně terapeutických dílen (STD).   
 
Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.  Autorka prokazuje velice slušnou 
znalost sociální služby STD, kapitola Integrace se opírá hlavně o zahraniční literaturu,   hlavní vymezení 
pojmů společnost, práce a mentální postižení  je čerpáno ze základní literatury.  
 
Studentka zvolila literaturu, která je vhodnou podporou pro kapitoly mentálního postižení, integrace a 
sociální služeb. Méně však již pro vysvětlení pojmů „společnost“:  v tomto případě se opírá o vymezení 
na základě Slovníku sociologických pojmů. Toto slabé místo v úvodu práce bude do jisté míry i příčinou 
vlekoucích se potíží  v dalších kapitolách.   
 
Zájem společnosti (viz. název bcp! ) lze jen těžko pochopit a zkoumat porovnáváním aktuálních zájmů 
uživatelů STD, zákazníků a dedukovat na zájem místní komunity.   
 
Tzv. zájem společnosti se vyvíjí poměrně složitě:  je kulturně a historicky  podmíněný, posilovaný též 
ideologicky.  Hodnota integrace postižených lidí a menšin je přitom jedna z nejproblematičtějších. Právě 
lidé s postižením byli donedávna předmětem šikany, ústrků, označkování (šílenci, blázni) a jejich 
integrace je z historické perspektivy velice nedávnou kapitolou.   Toto širší historické vnímání 
problematiky v předložené práci absentuje. Zájem společnosti autorka do jisté míry vyvozuje a zkoumá 
z hlediska  individuálních zájmů sledovaných skupin (uživatelé, zákazníci). Toto je sice jedna 
z možností, ale je krajně utilitární, liberálně ekonomickou úvahou čerpající z tržní teorie,  která je ve 
společenských vědách podrobena zásadní kritické reflexi. Autorka ji však používá jaksi bezděčně, jako 
neproblematické východisko.      
 
Další poznámky oponentury směřují k metodologii. Kromě hlavní výzkumné otázky (dvoj -otázka) bych 
uvítala některé výzkumné podotázky.  Přehlednosti práce by prospělo rovněž  uvedení okruhů kladených 
otázek. Postrádám popis způsobu výběru respondentů.   
 
Práce je psaná kultivovaně. Je zvládnut akademický styl odkazů i citací.   
 
Práci doporučuj k obhajobě.  

Závěr: 

Práce představuje na úrovni bakalářského studia pokus vypořádat se s tématikou, která je spíše 
předmětem zájmu studia magisterského. Studentka zachovává všechny standardní konvence a postupy 
stanovené pro bakalářské práce, a  toto je velká síla předložené práce.  Studentka prokázala schopnost 
pracovat se zvolenými zdroji a vyvodit závěry z vlastního šetření.  Práce má však  některé  zkladní 
koncepční nedostatky, viz výše, a některé metodologické slabiny.   

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 



Pokuste se reagovat na výtky oponentky a obhájit Vámi zvolené východisko.   

 

Navrhované hodnocení: D-uspokojivě.  
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