
Oponentský posudek k rigorózní práci

Rigorózní práce autorky Mgr. Ludmily Kotlínové rozené Čejkové s názvem

Rekondiční pobyty pro osoby po CMP a s fatickou poruchou se zabývá rehabilitaci osob

v produktivním i postproduktivním věku.Vzhledem k prodlužování věku života a stárnoucí

populaci je téma kvality života osob při získané narušené komunikační schopnosti a její

následná reedukace velmi aktuální a v odborné literatuře nedostatečně probádané. Autorka se

pokusila seznámit s možnostmi následné rehabilitace u osob s fatickou poruchou jako je např.

afázie, dysartrie či demence. Rigorózní práce obsahuje 87 stran textu a lO stran příloh.

Seznam použité literatury čítá 58 zdrojů, které tématicky odpovídají problematice

komprehenzivní péče o osoby s těžkým zdravotním postižením. V seznamu použitých zdrojů

strukturálně převažují monografie, ale autorka zařadila i seriálové publikace a elektronické

prameny.
Rigorózní práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Autorka doplnila

práci přílohami, které obsahují zadávaný dotazník, leták občanského sdružení Záře a tabulku

výsledků průzkumu, která mohla být přehledněji zpracována.

Teoretická část se skládá z 8 kapitol, které jsou převážně vhodně zvoleny ve vztahu
k problematice kvality života osob snarušenou komunikační schopností. Kapitola číslo 8

s názvem Rekondičními pobyty se zabývá pouze rekondičními pobyty občanského sdružení

Záře a tudíž vychází z přímé praxe autorky. Domnívám se, že tímto způsobem zpracovanou
kapitolu by bylo vhodnější zařadit do vlastní výzkumné části rigorózní práce. V této kapitole

se autorka v tabulce číslo 3 dopustila matematických chyb ve výpočtu procent osob s afázií.

Ostatní kapitoly. které jsou podrobněji rozpracované, se vztahují k dílčím oblastem tématu,

jsou navzájem propojeny a vhodně strukturované. Velice pěkně, podrobně a uceleně je
zpracována první kapitola o Rehabilitaci, která se zabývá všemi formami rehabilitace a tudíž

termín rehabilitace pojímá komprehenzivně, celistvě vpéči o handicapovaného jedince.

Hlouběji mohlo být rozpracováno téma o subjektech zajišťující rekondiční pobyty. V7.
kapitole, která je věnována narušené komunikační schopnosti se autorka se zabývá

seskupeními. které jsou nápomocni těžce zdravotně postiženým osobám při zvyšování kvality

jejich života. Autorka se věnuje pouze občanským sdružením a zcela opomíjí např. oblast

lázeňství. Zajimavé by bylo i zpracovat legislativní oblast \'ztahtijící se k rekondičním

pobytům osob se zdravotním postižením a jejich zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení.
V teoretické Části práce autorka prokázala schopnost prostudovat danou problematiku

v literatuře a dáleje porovnávat. třídit, analyzovat a vyhodnocovat.



V šetření autorka formulovala primární i sekundární cíle. Použila kvantitativní i

kvalitativní metody výzkumu. Data získávala pomocí dotazníku, který sama sestavila,

rozhovoru a analýzy dokumentů. Většinu výstupních dat z šetření přenesla do tabulek, ktere'

tiáležitě okomentovala. .le ke škodě práce. že získaná data nebyla zpracována v procentech a

přenesena do grafů, které názorněji vypovídají o výsledcích. Domnívám se, že tabulky mohly

být i přehledněji zpracovány.

Autorka prokázala vedle poznatků získaných studiem odborné literatury, že také

zvládne empirické údaje dosažené vlastním šetřením správně utřídit, analyzovat, syntetizovat

a interpretovat.
l přesto, že rigorózní práce je po stránce formální i odborné nedokonalá, práce splňuje

požadavky na ni kladené. Doporučuji rigorózní práci k obhajobě.
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