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postižením 

 

Autorka: Aneta Hanousková   

 

Aktuálnost tématu: Autorka vzhledem k narůstajícím trendům deinstitucionalizace a refamilizace 

v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením zvolila téma vysoce aktuální. Jsou to právě 

svépomocná sdružení, která osobám pečujícím v domácím prostředí poskytují značnou dávku 

podpory. Zároveň je tato oblast z hlediska výzkumného velkou výzvou, protože je v České 

republice i přes svoji aktuálnost dosud velmi málo probádaná.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Hned na úvod bych jako konzultantka chtěla uvést, že autorka ke 

zpracovávání této práce přistupovala s velkým osobním nasazením a odpovědností. V úvodu práce 

si jasně a uchopitelně stanovuje cíle práce, které má provázány s výzkumnými otázkami a 

metodickým přístupem. 

 

Metodický přístup: Autorka zvolila kvalitativní přístup, výzkumný design případové studie. 

Realizovala polostrukturované rozhovory s vybranými aktéry na základě předem připraveného 

scénáře. Metodický postup je velmi pečlivě a transparentně popsán a opírá se o relevantní 

metodologickou literaturu.  

  

Obsah práce:  Tato poměrně obsáhlá práce je přehledným způsobem strukturována do šesti logicky 

na sebe navazujících kapitol. Po úvodních kapitolách věnovaných již zmíněným cílům, výzkumným 

otázkám a metodickému přístupu autorka teoreticky ukotvuje instituci svépomocných sdružení jako 

součást občanského sektoru. Čtvrtá kapitola je věnována vymezení pojmů zdravotní postižení, 

rodiny s postiženým dítětem a sociální integrace. Na vlastní fenomén svépomocných organizací se 

zaměřuje pátá kapitola. Autorka zde prokazuje velmi dobrý vhled do studované problematiky 

včetně schopnosti identifikovat klíčové problémové oblasti sledované veřejné politiky. Autorka zde 

pracuje s relevantní odbornou literaturou a právními normami a prokazuje schopnost zapracovat 

získané informace do uceleného a strukturovaného textu. V poslední šesté kapitole předkládá 

autorka klíčové problémy v oblasti svépomocných sdružení pohledem vybraných aktérů. Autorka 



 

 

 

mohla věnovat více času závěru práce. Ten je spíše popisný a shrnující, postrádám v něm 

argumentaci k stěžejním výsledkům práce.  

 

Formální úprava práce: Studentka správně cituje, ale vytkla bych jí některé stylistické prohřešky 

proti odbornému jazyku (hovorová řeč, neodborné termíny) zejména v empirické části a řadu 

přehlédnutých překlepů.  

 

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce zcela splňuje požadavky na bakalářskou práci. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako 

„velmi dobrou“. 

 

Otázky pro autorku: 

„Zamyslete se nad tím, jakým způsobem by bylo možné zlepšit spolupráci svépomocných organizací 

a zdravotnických zařízení? 

Navrhněte, co by mohlo přispět ke zlepšení finanční situace svépomocných sdružení v ČR (můžeme 

se inspirovat v zahraničí)?  

 

 

 

 

V Praze dne 7.6. 2014          Mgr. Karolína Dobiášová 

                         konzultant práce 

  


