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Bakalářská práce Život s potomkem se zdravotním postižením má teoreticko-empirický charakter. Výzkum 

byl realizován terénním šetřením v nejmenované sociální službě, během nějž studentka získala pro svůj 

výzkum většinu svých informantek. S těmito informantkami a dalšími dále postupovala metodou 

polostrukturovaných rozhovorů. Do výzkumu byly zařazeny matky, které se starají o své již dospělé dítě 

s postižením. V rozhovorech studentka zjišťovala, cituji z její výzkumné otázky: „jak život s potomkem 

s postižením ovlivňoval každodennost matek těchto dětí a jak tyto matky zvládly adaptaci na svou roli“.  

Studentka vhodně propojuje teoretickou i výzkumnou část, vyjadřuje se pečlivě a odborně, práce je na 

celkově vysoké jazykové úrovni, tato BP se tak velmi dobře čte, 

 Na práci Nely Novákové dále oceňuji aktuálnost, preciznost a jako vedoucí práce musím ocenit i její 

samostatnost, s jakou se pouštěla jak do výzkumu, tak i do dílčích kroků. Slabinou ve spolupráci byla pouze 

skutečnost, že samotné sepsání práce se studentka snažila vměstnat do krátkého časového úseku, tedy nezbyl 

čas na závěrečné úpravy, či na lepší vzájemné propojení jednotlivých kapitol, apod. Důsledkem řečeného je 

např. také to, že závěr je nepoměrně krátký, neodkazuje na hlavní výsledky vlastního výzkumu – to je ovšem 

tím, že závěru předchází kapitola „Zhodnocení a shrnutí výzkumu“, jež shrnuje hlavní zjištění (opět ovšem 

aniž by zde autorka uváděla odkazy na příslušné kapitoly). 

 Celkově ve své práci Nela Nováková prokázala, že je schopna si samostatně naplánovat a realizovat 

výzkum, zvolit relevantní literaturu, vhodně ji využít pro interpretaci vlastních zjištění. V jejím výzkumu 

oceňuji hlavně skutečnost, že se jí podařilo přiblížit se matkám s potomkem se zdravotním postižením, 

získat si jejich důvěru, a tedy i cenné informace (mnohdy vzpomínky velmi citlivé povahy), které v práci 

vhodným způsobem předkládá. Zároveň považuji za zdařilé, jak nastiňuje proměny přístupu v čase, a 

myslím, že by bylo vhodné, kdyby se tomuto tématu věnovala i nadále. 

 

Proto jí k diskusi předkládám tyto otázky: 

 

Čeho si Vy sama ze svých zjištění nejvíce ceníte? 

Pokud byste pokračovala v dalším stupni studia, zůstala byste u stejného tématu? 

A v čem byste postupovala jinak? 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B. 
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