Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Posudek na závěrečnou práci DVPP

Název práce:

Mladá žena s vícenásobným postižením

Vedoucí práce:

Mgr. Martin Korych

Vybraná hodnoticí kritéria

Práce splňuje cíle zadání

ANO

Formální

Obsahová

Student je schopen vyjádřit základní a dílčí cíle a závěry práce ANO
Student využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární
literaturu

ANO

Student vymezuje předmět práce, užívá odpovídající
metodologické postupy a výstupy výzkumných částí
syntetizuje, užívá terminologii a vysvětluje hlavní pojmy

ANO

V průběhu zpracování tématu student pracoval v součinnosti
s vedoucím práce

ANO

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený

ANO

Text je zpracován v souladu s pravidly českého pravopisu
a využití jazykových prostředků odpovídá odbornému stylu

ANO

Citace použité literatury jsou uvedeny v souladu s normou
ČSN ISO 690

ANO

Text je zpracován v souladu s českými typografickými pravidly
Přínos práce (tvůrčí přístup studenta, kompilační hodnota,
využití pro praxi)
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ANO
ANO

Nehodnoceno

Speciální pedagogika

Nesplňuje

Studijní obor DVPP:

Splňuje s drobnými
výhradami

Bc. Alena Horáková

Splňuje bez výhrad

Autor ZP:

Splňuje s výhradami

Posudek vedoucího práce
na závěrečnou práci programu DVPP

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Posudek na závěrečnou práci DVPP

Celkové hodnocení práce (max. 1800 znaků)
Předkládaná práce se v širším kontextu zabývá tématem možnosti přechodu ženy žijící
dlouhodobě v ústavním typu zařízení do vlastního bydlení. Autorka teoreticky uchopila téma
zdravotního postižení, dětské mozkové obrny, vícenásobného postižení obecně a také
osobní asistence. Prakticky pak výstižně popsala případ konkrétní osoby, přičemž využívala
analýzu sekundárních zdrojů, dotazování a pozorování. Zde je na místě poznamenat
skutečnost, že v textu se prolíná (a někdy i zaměňuje) metodologická terminologie v oblasti
dotazování a pozorování. To mírně snižuje kvalitu práce, její přínos však i přes to spatřuji
jako vysoký.
V závěru práce autorka předkládá seznam navrhovaných opatření rozdělené do jednotlivých
oblastí péče/sebeobsluhy, které bude třeba zajistit pro plynulý přechod z pobytové sociální
služby. Tento seznam tak nabízí také široké pole působnosti speciálního pedagoga v daném
případě.

Práce splňuje požadavky na závěrečnou práci programu DVPP: ANO
Práci doporučuji k obhajobě: ANO
Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře

Náměty pro obhajobu:
1. Z Vámi navrhovaných opatření vyberte jedno oblast a popište na ní
konkrétní zapojení speciálního pedagoga jako samostatné profese.

2. V kapitole „Výchova dětí s dětskou mozkovou obrnou“ se věnujete rodině
a ústavu. Jaké další instituce se na výchově těchto dětí mohou podílet
a jak?

Datum a podpis vedoucího práce .......................................................
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