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      Bakalářskou práci o rozsahu 52 stran tvoří 8 kapitol. Téma práce nemusela autorka hledat. 

Vyplynulo z její práce s lidmi s MR, která je v současné době její radostí i posláním. Do textu 

vložila poznatky načerpané z literatury, především však své sympatie k nim, potřebu naučit 

intaktní veřejnost vnímat lidi s handicapem jako rovnoprávné bytosti. 

     V prvních čtyřech kapitolách podává základní informace o mentální retardaci, uvádí 

historický přehled, který dokumentuje vývoj péče o tuto skupinu populace. Na něj logicky 

navazuje pasáž věnovaná definicím a připomenutí nutnosti individuální podpory a 

porozumění potřebám handicapovaných.  

     V osobnostní struktuře mentálně retardovaného jedince (s.15) a zásadách komunikace 

(s.22-23) předkládá autorka informace, které zná ze své praxe, což je velmi pozitivní. 

S pochopením pro potřeby MR a znalostí jejich specifických rysů je popisována komunikace. 

Na druhé straně jsou tyto části práce natolik důležité, že by bylo vhodné citovat autory, kteří 

se touto problematikou zabývají. 

      Kapitola pátá je exkurzí do sociálních služeb s využitím nepřesně citované literatury. 

Přehledně je zpracována kapitole šestá, kde autorka popisuje sedm oblastí podpory osob 

s mentální retardací.  

      V další části textu je popsána organizace Portus a její terapeutické aktivity. Poslední 

kapitola obsahuje šetření, v němž tři klienti odpovídali na 13 pravených otázek.  

  

      V úvodu autorka vytyčila cíle práce a metody vedoucí k jejich dosažení. Formulovala 

hlavní myšlenku – přiblížit práci v chráněné dílně, popsat základní charakteristiky MR a 

napomoci pochopení této části populace. V závěru analyzovala výsledky šetření.               

 

      V práci je několik nepřesností a nejasných vyjádření: 

- S.14, první věta je nesrozumitelná. Co znamená podpora při vypracování systému? 

- Chybějí citace na s. 15 a dalších 

- S. 24 – odkud jsou převzaty informace, kde všude se provádí diagnostika mentální 

retardace? 

      

V průběhu obhajoby by autorka mohla zodpovědět následující otázky: 

- Co byste doporučila k dosažení větší informovanosti o mentálně retardovaných? 

- Upřesněte údaje o výskytu MR v populaci a jejich stoupajícím počtu.  

 

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