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   Předkládaná bakalářská práce byla vypracována v rozsahu 65 stran. Je rozdělena na část teoretickou a 

praktickou, obsahuje i přílohu a seznam zkratek.  

   Téma práce je vhodně zvolené, aktuální, ve společnosti hodně diskutované. Autorka již v úvodu 

popisuje, co ji vedlo k volbě právě tohoto tématu.  

   Cílem práce je zjistit, jaký je postoj veřejnosti k osobám se zdravotním postižením a to konkrétně na 

Příbramsku, kde autorka žije a postoje veřejnosti vnímá, cíleně sledujea snaží se ovlivňovat.  

   V teoretické části práce autorka velmi zdařile objasňuje základní pojmy související s tématem. V první 

kapitole se zaměřuje na  vymezení pojmu zdravotního postižení. Kapitola je přehledná, dostatečně 

propracovaná, nalezneme zde srovnání výkladu pojmů od několika odborníků a především nové aktuální 

informace. 

   Druhá kapitola se zabývá postojem společnosti k osobám se zdravotním postižením. Nalezneme zde 

historická stádia vývoje v přístupu společnosti, současné pojetí a vysvětlení souvisejících pojmů. Kapitola 

je vhodně zvolená, dostatečně propracovaná a srozumitelná.internetem. 

   Teoretická část práce je zpracovaná přehledně. Základní terminologie a související pojmy jsou zde 

vysvětleny srozumitelně. Jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují, jsou dobře logicky  propojeny a 

velmi pečlivě propracovány. Je použito vhodných a dostatečných zdrojů informací. 

   Cílem praktické části práce je zjistit, s jakým počtem osob se zdravotním postižením se lidé na 

Příbramsku setkávají a jaká je informovanost veřejnosti o lidech se zdravotním postižením a jakéé jsou 

jejich postoje k nim. 

   Pro svůj výzkum autorka zvolila metodu nestandardizovaného dotazníku, který ji vyplnilo 100 náhodně 

oslovených respondentů, bydlících na Příbramsku. Respondenty postupně oslovila osobně a sama jim 

poskytla základní informace. Velmi pečlivě a nápaditě volila místa, kde respondenty oslovovala.Stanovila 

6 hypotéz a ty pomocí dotazníku vyhodnotila. 

   Výsledky výzkumu jsou zajímavě a vhodně prezentované, jsou pro přehlednost shrnuty do tabulek a 

grafů a opatřeny vlastním komentářem a postřehy autorky. Autorka odpovědi porovnává a vyhodnocuje. 

Vše je zpracováno velice pečlivě. 



Poslední otázka v dotazníku ( již není číslovaná) je otevřená a tam studentka pro potřeby vyhodnocení,  

odpovědi roztřídila do tří skupin. Vyhodnocení je přehledné a zajímavé. V kapitole 3.3 je shrnutí výsledků 

a srozumitelné, přehledné vyhodnocení hypotéz 

   V závěru práce autorka uvádí, co všechno si v průběhu zpracovávání uvědomila a navrhuje řešení, jak 

zvýšit zájem veřejnosti o informace, týkající se života lidí s postižením.                 

    Splnit cíl práce se autorce podařilo. Získané poznatky prezentuje vhodnou formou, zvolila odpovídající 

zdroje informací a je patrné, že se o problematiku zajímá, dobře se v ní orientuje a samotné práci 

věnovala dostatek času, aby dokázala vhodně zpracovat a použít získané informace. 

   Po formální stránce se v práci objevují jen drobné nedostatky. Po obsahové i stylistické stránce je práce 

na výborné úrovni.  

    

   Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň:   výborně 

 

 

   Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Překvapilo Vás zjištění, jaký postoj k osobám se zdravotním postižením zaujímají lidé ve Vašem blízkém 

okolí? 

2. Jak byste se chtěla dál věnovat tomuto tématu? Dokážete pomoci šířit zájem a informace, týkající se 

osob se zdravotním postižením? 

 

 

V Praze dne 1. září 2017                                                                                                                             

                                               Mgr. Lenka Chittussiová 

 

 

 

 

 

 


