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Rámec práce 
 

Studentka svoji magisterskou práci vypracovala na téma „Projektový záměr 
Domova se zvláštním režimem v Čížkovicích“. První část se věnuje vymezení 
odborných pojmů, další řešení ubytování pro sociálně potřebné, následující 
zkušenostem z vybraných států Evropské unie a dále průběhu transformace 
vybraných zařízení sociálních služeb v ČR. Hlavní částí práce je projektový 
záměr Domova se zvláštním režimem Čížkovice. 
 

Obsahová úroveň 
 

Hlavním cílem autorky bylo zpracovat transformační plán DZR Čížkovice. Text, 
který předkládá v nejrozsáhlejší části práce je fakticky vyplněním vzoru 
transformačního plánu pro zařízení sociálních služeb, které byly zapojeny do 
procesu transformace sociálních služeb realizované MPSV ve spolupráci 
s kraji. K danému formuláři probíhalo pro vybrané poskytovatele velké 
množství pracovních setkání a seminářů, bez nichž pouhé vyplnění není 
relevantní. Bližší informace o samotném formuláři transformačního plánu, 
způsobu jeho zpracování, jeho historii apod., autorka neuvádí. 
 
Text naprosto postrádá analýzu potřeb uživatelů, mapování potřeb regionu a 
není jasné, zda autorka vycházela z nějakého zadání ze strany organizace, či 
si sama pouze vyplnila formulář dle osobní invence.  
 
Není jasná ani vazba konkrétního návrhu plánu na strategické dokumenty či 
strategii kraje, ve kterém organizace působí, ani zda za tvorbou 
transformačního plánu byl pouze zájem autorky či zadání ze strany organizace. 
Pokud text vychází z osobní invence autorky, není z textu nijak zřejmé, jak 
jednotlivé navrhované postupy autorka zdůvodňuje,  jak k nim dochází, či co 
ji ke konkrétnímu „vyplnění formuláře„ vedlo. K jednotlivým „částem 

vyplněného formuláře“ není k dispozici jakákoli přidaná odborná hodnota.  
 
Jako zásadní nedostatek a fakticky neporozumění specifik sociální práce  
vidím chybějící reflexi rozdílů mezi transformací DOZP v rámci pilotních 
projektů MPSV a procesem služby, která je registrována jako domov se 
zvláštním režimem s cílovou skupinou zaměřenou na lidi s demencí. Autorka 
naprosto nereflektuje specifika cílové skupiny, odlišnosti potřeb lidí s demencí 
seniorského věku a např. lidí se zdravotním postižením v produktivním věku. 
Model deinstitucinalizace realizovaný v pilotním projektu MPS, z něhož 
autorka použila formulář není plně přenositelný na cílovou skupinu seniorů a 
jen velmi obtížně přenositelný na cílovou skupinu lidí s demencí. (samozřejmě 
službu deinstitucionalizovat/transformovat lze, nicméně je nutné silně 



reflektovat specifika cílové skupiny). Zmapování rozdílů v užití metod a 
strategií mezi jednotlivými cílovými skupinami by byly velikým odborným 
přínosem. Je pravdou oblasti řešení komunitního způsobu života pro lidi 
s demencí a poskytování služeb domova se zvláštním režimem má Česká 
republika málo zkušeností a odborné literatury je nedostatek, ale absolutně 
chybějící reflexe problematiky jako je svoboda pohybu lidí s demencí ve vztahu 
s přiměřenou ochranou uživatele a zároveň přiměřeným rizikem v magisterské 
práci vnímám jako absolutní nedostatek.  
 
Odborné chyby, jako například, že autorka právo na prosazování vlastního 
názoru a vyjadřování ke kvalitě služeb vnímá jako otázku svobody pobytu a 
pohybu uživatelů bohužel výrazně přispívají k nízké odborné úrovni práce.  
 
Část práce se věnuje českým i zahraničním zkušenostem. Přináší zajímavé 

informace, nicméně text bohužel není konzistentní a například česká praxe 
neuvádí konkrétní strategie krajů (např. komplexní deinstitucionalizace služeb 
v Moravskoslezském kraji apod. a je bohužel velmi útržkovitá) . 
 
Nosná část práce nesplňuje atributy magisterské práce, ale spíše odpovídá 
projektovému záměru, který se v ČR užívá, ale který v tomto případě není 
podložen odpovídajícím zdůvodněním a fakticky nereflektuje specifika cílové 
skupiny. Vhodnost použité metody a postup řešení se jeví pro typ práce  
(magisterská práce) jako nedostačující.  
 

Formální úroveň 
 
Práce s literárními zdroji (průběžné citace,norma):  
 
Práce předkládá přiměřený počet literárních zdrojů, nicméně s ohledem na 
dané téma je nutné konstatovat, že autorka nevycházela z klíčových zdrojů, 
kterými jsou například metodiky procesu denstitucionalizace, které vnikaly 
v projektech, které v rámci svojí práce zmiňuje. Tyto texty upřesňovaly způsob 
tvorby transformačního plánu i proces řízení deinstitucionalizace v ČR a jistě 
by autorce poskytly odpovídající náhled na danou problematiku.  
 
Z pohledu odbornosti v oblasti transformace služby je nutné konstatovat, že 
text nijak (ani pozitivně, ani negativně) nereflektuje Kritéria transformace 
sociálních služeb, která jsou v rámci deinstitucionalizačního procesu závazná 
(jsou doporučeným postupem MPSV) a fakticky by měla být klíčovým 
podkladem pro deinstitucionalizační strategie v ČR.  
 

V práci zároveň postrádám vazbu na Úmluvu o právech osob se zdravotním 
postižením, která je jako legislativní úprava pro proces transformace 
sociálních služeb klíčová. V textu nejsou ani odpovídající citace na platné 
právní normy, které se procesem deinstitucionalizace v ČR zabývají (např. § 38 
zákona  č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).  
 
V části práce věnující se transformačnímu plánu Domova se zvláštním 
režimem Čížkovice lze nalézt texty užité např. ve strategiích kraje, podkladech 
pro registraci sociální služby, metodikách vybrané sociální služby, 
transformačních plánech jiných organizací apod., které nejsou citovány či je 
doložen zdroj. Toto vidím jako jeden ze základních problémů práce.  
 



Zdroje citované v první části textu zejména převzaté ze zahraniční literatury 
jsou přeloženy útržkovitě, bez dodržení gramatické stavby a bohužel často i 
beze smyslu či dokončení věty.  
 
Mnohdy není jasné důvod citace či přesná vazba na konkrétně zpracovávané 
téma textu.  
 
Citační norma není vždy důsledně dodržována. 
 
Využití dalších informačních zdrojů: 
 
Autorka mimo odborné literatury užívá citace z rozhovorů (či vyjádření) se 
vedoucími pracovníky sociálních služeb, které uvádí jako zdroj v závěru práce. 
Výstupy z rozhovorů s pracovníky by s ohledem na téma práce byly velkým 

přínosem a jistě by hlubší důraz na danou oblast mohl práci výrazně 
posunout. Je škoda, že dané rozhovory (přepis či jejich struktura) nejsou 
přílohou práce a není jasné, jak z nich autorka čerpala či jakou formou byla 
zachovávána anonymita či zda měla autorka souhlas s využitím/citováním 
rozhovorů. Subjektivnost vyjádření v rámci výpovědí v textu není bohužel 
zarámována vyhodnocením autorky. 
 
U jedné z osob, se kterými vedla rozhovory má autorka uvedeno i špatné jméno 
(vedoucí DOZP Hliňany se jmenuje Lenka Reichelová nikoli Richelová). 
 
Úroveň jazykového zpracování a odborného vyjadřování (terminologie):  
 
Úroveň textu je nevyrovnaná a obsahuje velké množství překlepů, 
pravopisných chyb či „nedopsaných“ vět. Autorka nevhodně používá odborné 
termíny (to že je někdo senior neznamená, že je automaticky sociálně 
potřebný). 
 

Celkové hodnocení 
 

Autorka se zaměřila na v dnešní době velmi aktuální téma. Bohužel užila 
naprosto nevhodné metody pro odbornou práci. Samotný text týkající se 
transformace DOZP Čížkovice by mohl být zajímavým a přínosným 
projektovým záměrem, pokud by byl podložen hodnocením potřeb uživatelů, 
komunity i situace v kraji a zohledňoval specifika cílové skupiny. Projektový 
záměr bez diskuse a formulovaných jednoznačných a podložených závěru 
takto předložený bohužel není vědeckou prací odpovídající magisterské práci 
a formální úroveň také neodpovídá potřebám odborného textu.  

V textu není zdůvodněn výběr užité metody, zhodnocena její efektivita ani 
formulovány podložené závěry. 
 
Úroveň práce s ohledem na výše uvedené doporučuji hodnotit stupněm 
neprospěl. 
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