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Text posudku:  

Tématem bakalářské práce je význam sociální služby „sociálně terapeutická dílna“ pro lidi 

s mentálním postižením a jejich začlenění do pracovního procesu a tím do života majoritní 

společnosti. 

Práce má 82 strany, v seznamu literatury je uvedeno 28 monografií a 20 internetových zdrojů. 

V teoretické části se autorka zabývá popisem problémů integrace lidí s mentálním postižením 

v oblasti pracovního uplatnění a pomocí, kterou jim v tom mohou být sociálně terapeutické 

dílny. V praktické části pak uvádí popis a výsledky průzkumu, který provedla v sociálně 

terapeutické dílně Slunce všem v Unhošti. Autorka vedla rozhovory se zaměstnanci dílny o 

přínosu, který pro klienty služba má, a také se zákazníky pekárny a kavárny o tom, jak 

nahlížejí na kvalitu služeb v těchto zařízeních, protože jedním z cílů práce bylo zjistit, jak 

zákazníci hodnotí kvalitu výrobků a služeb. 

Práce je logicky strukturovaná, teoretická část je vhodně provázaná s praktickou částí. 

Autorka využila vhodné zdroje informací, včetně materiálů v němčině. Citace jsou uvedeny 

podle normy, styl odpovídá odbornému textu. 

Studentka práci konzultovala dostatečně. 

 Za přínos práce lze považovat skutečnost, že se autorka pokusila zjistit více o provázání 

působení sociálně terapeutických dílen se životem obce, což je téma dosud poměrně málo 

zpracované. Zvláště je nutno ocenit rozhovory s obyvateli, kteří využívají služeb 

poskytovaných dílnou, což autorce umožnilo zjistit, zda považují služby za kvalitní, na úrovni 

služeb poskytovaných v „běžných“ obchodech a kavárnách.  

Otázkou je, zda se autorce mohlo podařit v rozsahu bakalářské práce zjistit, zda práce těchto 

dílen naplňuje zájmy společnosti – jednou z problematických částí práce je definice obsahu 



pojmu „zájmy společnosti“. Dalším možným nedostatkem práce by mohlo být metodologické 

zpracování průzkumu a diskuse výsledků vyhodnocení rozhovorů – domnívám se však, že 

autorka tuto část zvládla způsobem odpovídajícím studentu bakalářského oboru v oblasti 

sociální práce, kde se výuka metod výzkumů provádí pouze v malém rozsahu. 

 Práci doporučuji k obhajobě, popsané nedostatky nesnižují podle mého názoru nadprůměrnou 

úroveň práce.  

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

1. Vysvětlete blíže své chápání pojmu „zájmy společnosti“. 

2. Popište svou zkušenost s touto problematikou z pobytu v Německu. 

 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: B-velmi dobře 
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