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      Martina Čiefová byla při volbě tématu bakalářské práce ovlivněna svojí prací 

v institucionálním zařízení Domov Laguna v Psárech. Cílem práce bylo posoudit vliv 

ergoterapie na mentálně postižené klienty pracujících v pekárně spadající pod Domov Laguna 

Psáry.  

      V kapitole 1. – 7. se autorka podrobně zabývá ergoterapií. Kdo nezná genezi práce, neví, 

s jakými obtížemi se autorka setkávala při práci s nekvalitním překladem z angličtiny, který 

byl publikován v nakladatelství Portál. Výsledkem byly nesrozumitelné „teorie“. Martina 

celou teoretickou část přepracovala tak, že výsledkem je logický útvar, kterou slouží jako 

východisko k šetření.  

     V pojednání o ergoterapii je věnována pozornost historii vzniku oboru u nás i v zahraničí, 

dále autorka popisuje základní principy práce s klientem, zabývá se hodnocením, hrou i 

výtvarnými činnostmi. Tyto informace jsou dostatečným základem pro další práci klienty.      

      V 8. a 9. kapitole charakterizuje mentální retardaci a stručně informuje o levostranné 

hemiparéze. Pozitivně hodnotím skutečnost, že autorka vybírala z obsáhlé literatury poznatky, 

které se vztahují ke klientům sledovaným v rámci šetření.  

     Cíl i metod šetření jsou dobře definovány. V šetření jsou provedena hodnocení a rozhovory 

a dvěma klientkami a klientem. S využitím poznatků o ergoterapii bylo provedeno vstupní, 

průběžné i závěrečné hodnocení. Velmi pozitivně hodnotím doporučení pro další práci 

s klienty.  

      V závěru Martina Čiefová připomněla teoretická východiska a velmi dobře shrnula 

poznatky získané šetřením.   

 

Autorka intenzivně konzultovala jednotlivé kroky při vypracování práce. Velmi citlivě 

popisuje úrovně dovedností i výsledků práce s klienty. Popisy jsou dobře strukturované. 

  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě. 

 

Klasifikace: Výborně 

 

V průběhu obhajoby by autorka mohla zodpovědět následující otázky: 

1. Uvádíte, že jste pracovala s klienty po dobu tří měsíců. Který z týdnů jste popisovala 

v práci?  

2. Bralo vedení pekárny ohled na klientku s levostrannou hemiparézou? 

3. Dovedla byste navrhnout hry pro dospělé mentálně retardované? 

4. Princip partnerství v podkapitole 3.3. – je možné jej v plném rozsahu aplikovat při 

práci s mentálně retardovanými? 
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