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Struktura práce:  diplomová práce má klasické členění dle formálních požadavků, část 
teoretickou i část praktickou, zpracovaná na 81  stranách textu, prezentuje 65 literárních 
zdrojů včetně elektronických) z toho 15 zahraničních. Práce je doplněna 2 přílohami, které 
dokládají dotazníková šetření.
Připomínky:

 Pokud je  seznam použité literatury zpracován podle ISO 690, pak postrádám uvedení 
stránkového rozsahu

 Zdroje 10 a 47 jsou uvedeny odlišně 
                                                                                                              
Cíle a úkoly práce jsou postaveny na zjištění podstoupení rizik v rámci procesu experimentu  
osob s mentálním postižením v sociálních službách, Cíl je konstruktivně položen, jasně 
definuje snahu vstoupit na pole málo obvyklých otázek.
Vědecké otázky jsou stanoveny na předpokladech vlivu určitých rizik k v rámci soužití osob 
s mentálním postižením a personálem v oblastech ústavů sociální péče.Autorka  se snaží 
nalézt odpovědi celkem ve 4 otázkách, které se ve svých vyjádřeních konstruktivně dotýkají.
Aktuálnost tématu je velice v popředí, svým zaměřením a povahou povařuji toto téma 
zavelme přínosné.
Úroveň teoretické analýzy problému :teoretická část poskytuje pohled na problematiku 
v poměrně široké škále, autorka využívá převážně souborné matriály, je citelná i znalost 
prostředí. 
Adekvátnost použitých metod a sběru dat: práce  má charakter empiricko-teoretického 
pozorování se všemi prvky, které tyto práce vyžadují. Metody jsou vhodně zvoleny, 
zpracování dat je také dobré. Velmi kladně hodnotím začlenění vysvětlení a dělení v rámci 
celé koncepce tzv. kvalitativního výzkumu, metod sběru dat a popis dotazníkového šetření.
Výsledky  a diskuse jsou přehledně tabulkově zpracovány, diskuze na 6 stranách textu 
obsahuje vlastní zkušenosti z výzkumu, názory jsou konfrontovány s literárními prameny. 

 Práci hodnotím jako velmi kvalitní jak obsahem, tak hlavně zpracováním. 
Diplomantka zpracovala pečlivě téma z oblasti psychosociálního pohledu a dokazuje 
určitou schopnost samostatně pracovat.

 Co Vás vedlo ke zvolení tohoto tématu?
 Máte osobní zkušenosti z této oblasti? 

Závěr: práce svým obsahem a rozsahem splňuje podmínky pro obhajobu, obhajobu 
doporučuji.
Hodnocení: podle výsledků obhajoby, doporučuji výborně
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