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     Předložená práce obsahuje 70 stran autorského textu, který je tvořen 5 hlavními 
kapitolami. Studentka zvolila přínosné téma a vycházela z vlastní odborné praxe (postrádám 
údaj o rozsahu praxe). Cíle jsou, vzhledem k nízké míře zpracování tématu, formulovány 
přijatelně. Cíle výzkumu jsou ambiciózní, avšak v rámci magisterského studia splnitelné. 
Jejich splnění (či nesplnění) bude souviset se znalostmi metodologie a zásad zpracování 
výzkumu studentky (podrobněji níže). Obsah práce místy jen volně konvenuje se stanovenými 
cíli – zde lze tušit hlavní nedostatek práce, který negativně ovlivní celý text. Vzhledem 
k náročnosti a specifičnosti cílů byl Obsah pojat až příliš obecně. Ve vlastním textu se ovšem 
může prokázat, že autorce zbylo dostatek invence na plánovaný výsledek. 

     Kapitola první pojednává o sociálních službách. Její předností jsou pasáže přímo 
související se zvoleným tématem (tedy strany 14 a 17). Ostatní informace jsou dostupné
přímo v zákoně o soc. službách a mnohokrát opakované v základní literatuře k sociální práci. 
Vynechání stran 11, 12, 13, 15, 16 a 18 by prospělo plynulosti a ucelenosti textu. Vhodná by 
byla aplikace povšechných teorií přímo do kontextů práce s osobami s PAS, neboť podobných 
textů je v ČR nedostatek. Ve druhé kapitole rovněž převládají údaje, které jsou ke snadnému 
dohledání v dostupných zdrojích a na úrovni magisterského studia je nebylo třeba takto 
vypisovat. Plnění jasně stanovených cílů nám opět uniká a zbývající prostor práce se tenčí. 
Otazníkem je proto i zařazení dalších 16 stran o syndromu vyhoření. Souvislost s tématem 
práce jsou zřejmá, ale provázanost syndromu s prací v domovech se zvláštním režimem je 
v tomto textu nepatrná. Čtenář se ocitá na s. 47, avšak o práci s klienty s PAS v domovech se 
zvláštním režimem se mnoho nedozvídá. 
     Kapitola čtvrtá se již přímo váže ke zvolenému tématu. Studentka zdařile ukazuje relativitu 
pojmu „problémové chování“, vysvětluje další potřebné pojmy, prokazuje znalost příčin 
problémového chování a restriktivních opatření. Pátá kapitola obsahuje informace o vybraném 
domově se zvláštním režimem a výzkum. Popis Domova Libčice je velmi dobrý, přínosné je 
propojení s problematikou rizik ústavní péče a jejich prevencí. Pravdivá je bohužel zmínka o 
financování Domova a současné situaci, kdy v praxi dochází ke snižování dotací na pobytové 
služby osob se zdravotním postižením. Shrnutí výhod a nevýhod pobytových zařízení mohlo 
být rozsáhlejší, jde o jeden z explicitně stanovených cílů. Text ale vhodně dokladuje význam 
pobytových zařízení menšího typu vzhledem ke kvalitě života uživatelů. 
     Provedený výzkum je bohužel nedokončený. I přes zřejmou pečlivost studentky, která se 
projevila ve zdařilých tabulkách a grafech, je patrná neznalost zpracování výzkumu. Autorčin 
výzkum je spíše evidencí zajímavých dat – proč ale z textu vypadla úvodní struktura 
výzkumu, ale i závěrečné strany, tj.: diskuse propojující celou práci (srovnání teorie a praxe, 
podněty, návrhy, zkušenosti, zobecnění)? Co je validním výsledkem výzkumu? Zůstává 
dojem, že autorka by na kvalitní výzkum měla schopnosti, ale bohužel jí chyběly některé 
metodologické znalosti. Stačilo by jinak formulovat cíle a jinak investovat čas, který byl 
nepochybně obětován. Chybí i shrnutí výsledků výzkumu, Závěr působí rozpačitě. Nezbývá 



než konstatovat, že tento výzkum by bylo přínosné dokončit. Celkově ale kvalita Praktické 
části výrazně přesahuje kvalitu části Teoretické.
     Předností textu je jazyková stránka (stylistika i pravopis). Drobností je posun stran 
v Obsahu a nedbalý anglický překlad.

Závěr:

     Diplomová práce Bc. Martiny Havránkové je charakteristická nevyužitím potenciálu, který 
se přímo nabízel. Studentka zvolila vynikající, málo zpracované téma. Proč ale v textu 
převládají obecnosti a fragmenty z teorie sociální práce? Vycházela z vlastní zkušenosti 
z praxe, proč jsou v textu jen okrajově zmíněny? Měla přístup k cenným informacím, které 
dokázala přepečlivě znázornit, avšak absence metodologických znalostí snížila validitu 
výzkumu a ten zůstal nedokončen. Celkově nemám pochyb o schopnosti autorky kvalitně 
psát, avšak s podmínkou přesnější formulace cílů (méně a lépe), hlubšího studia terminologie 
a osvojení metod výzkumné práce.

Navrhovaný stupeň hodnocení: dobře

Otázky k obhajobě:

1. Vaší prací prolínají poměrně rozsáhlé pasáže o sociální práci. Tým domova, o němž ve své 
práci píšete, ale sestává z deseti asistentů (pracovníků v sociálních službách?), sociálního 
pracovníka zde nezmiňujete. Jaká je tedy úloha sociální práce v Domově Libčice?

2. Vyjádřete svůj názor (zkušenost) na úpravu restriktivních opatření dle 108/2006 Sb.

V Praze dne 7. července 2014                                                                       T. Cimrmannová
     


