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Autorka si zvolila téma - Psychosociálni adaptace na ochrnuti vzniklé v důsledku míšního 

po.Í'kození. Protože se uvedeným tématem dosud nikdo komplexně nezabýval (původní česká 

odborná literatura zabývající se touto problematikou čítá pouze několik statí a článků), má 

předložená práce ambici tuto situaci napravit. 

V teoretické části práce si autorka klade za cíl, jak sama uvádí, provést detailní popis procesu 

psychosociální adaptace člověka a jeho rodiny na ochrnutí vzniklé v důsledku míšního 

poškození, podoby reakcí na něj včetně dlouhodobě, často celoživotně, osvojovaných cop ing 

strategií, které kompenzují ochrnutím vzniklé ztráty a omezení. V praktické pak, na základě 

výzkumného šetření mezi klienty Centra Paraple, hodnotí jednotlivé aspekty poskytovaných 

sociálních služeb v Centru Paraple a zjišťuje tak, zda poskytované sociální služeby tímto 

subjektem usnadňují proces psychosociální adaptace na vznik ochrnutí. 

.Je třeba ocenit, že se autorce podařilo využít všech jí dostupných zdrojů a samozřejmě i svých 

vlastních zkušeností k tomu, aby prezentovala klíčové informace zpracovávaného tématu 

v koncentrované podobě, zaujala k problematickým otázkám své vlastní, argumentačně dobře 

podložené stanovisko a získané poznatky důsledně třídila pro potřeby sociální práce. Ocenění 

zasluhuje rovněž i stylistická úroveň, neboť se převážně jedná o překlad či parafráze, 

svádějící k jazykově nečistým formulacím. 

Práce obsahuje množství systematicky utříděných poznatků přímo i zprostředkovaně 

souvisejících s uvedenou problematikou, které tak mohou sloužit jako konkrétní podněty pro 

odborný personál v nemocnicích i rehabilitačních ústavech. výstupy druhé části práce jsou 

pak přímo použitelným podkladem pro zkvalitnění poskytovaných služeb Centra. 

Celkově mohu tedy konstatovat. že diplomová práce splnila svůj vytčený cíl, po stránce 

obsahové i formální je precizní. 

Není pochyb o tom, výtah z této práce by mohl být publikován v časopisu Sociální práce. 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 


