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1. Cíl práce
Autorka dosáhla stanovených cílů v plném rozsahu (další viz níže).
2. Zpracování obsahu
Volba daného tématu odpovídá autorčinu studijnímu zaměření. Úkolu se zhostila velmi zodpovědně
a s rozmyslem.
Proporčně vyvážené kapitoly a jejich oddíly jsou uspořádány logicky a přehledně, takže práce
působí kompaktním dojmem a je velmi čtivá. Jistě je to i zásluhou jak poutavě představeného
vývoje pohledu na postavení hendikepovaných jedinců v různých kulturách a dějinných
souvislostech (první kapitoly práce), tak poskytnutím vhledu do současné situace v dané ve Francii.
Obě části lze považovat za velmi zdařilé.
3. Formální a jazyková úroveň
Formálně je práce v pořádku. Vyjadřování autorky (ve francouzštině) je na velice dobré úrovni;
jazykové lapsy se vyskytují jen sporadicky (např. s. 12, 13, 15, 20,…). Rozsah odborných
pramenů je nadprůměrný, odkazy na použité zdroje jsou zařazovány důsledně.
Práci by prospělo vysvětlení všech použitých zkratek a eventuální zařazení konkrétních materiálů
dokumentujících danou problematiku (do oddílu Přílohy).
4. Přínos práce
Posuzovaná práce je dokladem cílevědomého směřování a zaujetí své autorky. Vybrané téma je pak
v naší zemi vysoce aktuální; v mnohém může být pro český kontext inspirativní, a to jak pro
veřejnost odbornou, tak laickou.

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce:
1. Jaká je vlastní motivace autorky pro výběr daného tématu? Má nějakou vlastní zkušenost na
poli asistentské péče?
2. V čem autorka vidí největší podobnosti a naopak rozdíly v přístupu k takto „odlišným
jedincům“ ve Francii a v ČR?

Na základě výše uvedeného předloženou bakalářskou práci k obhajobě doporučuji.
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