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   Studentka Martina Havránková se ve své diplomové práci věnuje tématu: „Domovy se 

zvláštním režimem pro osoby s autismem “. Protože se jedná  o tématiku, která by si v naší 

zemi zasloužila větší pozornost odborné i laické veřejnosti, považuji tuto práci za užitečné 

upozornění na problematiku jedinců u nichž je souběh mentální retardace a problémového 

chování.   

   Teoretická část je rozdělena do 4 kapitol. Autorka nejprve poskytuje základní informace o 

sociálních službách v České republice. Dále se věnuje autismu a jeho formám (včetně definice 

a historie autismu). Za velice správné a žádoucí považuji, že značnou pozornost věnuje (ve 3. 

kapitole) pracovníkům v přímé péči, kteří jsou vystaveni enormní psychické i fyzické zátěži. 

Studentka neopomíjí ani syndrom vyhoření, kterým jsou pracovníci v přímé péči ohroženi. 

Teoretickou část uzavírá oblastí problémového chování u osob s mentálním postižením a 

autismem.  

   V praktické části si autorka zvolila jako cíl výzkumu, ověření vlivu pobytového zařízení 

malého typu na problémové chování uživatelů. Její hypotéza zní: „Během pobytu v Domově 

Libice se výskyt a závažnost problémového chování uživatelů snižuje“. Za metodu výzkumu 

bylo zvoleno pozorování, sběr a analýza dokumentů a rozhovor se zaměstnanci zařízení.  

   Studenka Martina Havránková si velice dobře uvědomuje limity svého výzkumu (malý 

soubor klientů a krátké sledované časové období). Proto dává konkrétní návrh k opakování 

výzkumu v budoucnu.  

   Autorka ve své diplomové práci prokázala znalost zvoleného tématu (je zde patrná i osobní 

zkušenost z role asistentky). Práce má jasný odborný rámec, je přehledně strukturovaná a 

dobře srozumitelná. Teoretická a praktická část je vyvážená.  

 

   Použitá literatura je vhodně zvolena, je v dostatečném rozsahu i patřičně aktuální.  

 

   Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

   Otázka k obhajobě: Kde vidíte možnosti a limity, pokud zvažujete tato kritéria: ekonomická  

                                   náročnost domovů se zvláštním režimem pro osoby s autismem a  

                                   důstojnost a spokojenost života klientů?         

  

  

Hodnocení: velmi dobře  
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