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Martina Schofferová si za téma své práce zvolila problematiku transformace pobytové 

sociální služby pro uživatele s mentálním postižením. Zajímá jí hlavně období přechodu 

z ústavního typu zařízení do bydlení komunitního typu zejména z pohledu uživatele 

služby. Téma transformace je v posledním desetiletí často diskutováno, autorka tedy 

výběrem tématu přispívá k této diskusi a výsledky její práce mohou dílčím způsobem 

přispět k hodnocení celého procesu.  

Cíl práce je konkrétně zformulován takto: "zjistit, jak se uživatelé na přechod do bydlení 

komunitního typu připravují  a co v rámci přechodových plánů považují za důležité". 

Cestu k cíli autorka zvolila zpracováním teoretické části, kterou dokreslila třemi 

rozhovory s uživateli služby, které vyhodnotila kvalitativní metodou. V prvních dvou 

kapitolách nejprve vysvětluje terminologii, která se k procesu transformace váže, 

předkládá filosofii transformace spolu s jejími principy a představuje cílovou skupinu 

uživatelů. Stěžejní část práce najdeme v kapitole 3., která se podrobně věnuje samotné 

přípravě přechodu ze zařízení ústavního typu do zařízení typu komunitního. Teoretická 

část práce je věcně a přehledně zpracována. Je znát, že autorka zná proces transformace 

z praxe a dokáže vybrat z odborné literatury podstatné informace.  

Doslovné přepisy rozhovorů pro praktickou část práce bohužel nejsou součástí přílohy, 

takže lze jen spekulovat, zda z nich autorka mohla informací získat víc a hlavně zda a 

jak uživatelé porozuměli daným otázkám (k těmto úvahám mě přivádí hlavně to, že 

respondenti jsou lidé s mentálním postižením a nevím tedy, zda pojmy jako 

"transformace" pro ně nejsou příliš těžké). Ale věřím, že autorka se ke způsobu vedení 

rozhovorů vyjádří u obhajoby a rozptýlí mé pochybnosti.  

Po formální stránce práce splňuje požadovaná kritéria, autorka využívá dostatečný počet 

odborných zdrojů, které správně cituje. Doporučila bych neužívat dvojí typ písma 

(kurzíva pro nepřímé citace je zbytečná). Po gramatické a stylistické stránce je práce 

v pořádku (překlepů je jen pár).  

 

Domnívám se, že autorka svého cíle dosáhla. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení dobře (C). 

 



 

Při obhajobě prosím o zodpovězení některé z těchto otázek: 

 

1. Z rozhovorů vyplývá, že uživatelé se připravují hlavně po "praktické" stránce 

(vaření, praní, atd.). Mají uživatelé možnost v rámci přechodových plánů 

ovlivnit také to, kde a s kým budou bydlet? Trénují sociální dovednosti?  
 

2. Myslíte si, že je přechod do zařízení komunitního typu vhodný pro každého?  

 

 

 

 

V Praze 16. 6. 2018     Vedoucí práce: Hana Čížková 


