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Predložená práca predkladá tému kvality života ľudí so zdravotným postihnutím
a predstavuje náročný proces ich etablovania sa do majoritnej spoločnosti, Autor identifikuje
hlavné problémy, ktoré títo ľudia prežívajú v rôznych sférach ich života a aktuálnu situáciu v
oblasti inkluzívneho vzdelávania, zamestnávania a osobného života. Situácia je priblížená
aktuálnou platnou legislatívou, dokumentmi na národnej a medzinárodnej úrovni, názormi
odborníkov a vlastnými skúsenosťami autora a jeho odporúčaniami pre prax sociálnej práce
pre zlepšenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutým. Autor tému svojej práce predstavil
v teoretickej analýze.
Práca je v rozsahu 195 strán, vrátane zoznamov použitej literatúry. Má charakter
analýzy reálnej situácie života ľudí so zdravotným postihnutím. Analýzy sa týkajú
predovšetkým obmedzeniami vyplývajúcimi z postihnutia; etickej dimenzie takéhoto
prežívania života; medzinárodných a národných politík a legislatívy, ktorá je zameraná na
podporu života človeka so zdravotným postihnutím; integrácie a inklúzie v životných etapách
života hlavne v oblasti vzdelávania a pracovného uplatnenia;

oblasti osobného života,

predovšetkým založenia rodiny; poradenstva, rehabilitácie a viery ako prostriedku
k začleneniu osôb so zdravotným postihnutím do majoritnej spoločnosti. Analýza je v celej
línii doplňovaná hodnoteniami, príkladmi z iných krajín a tiež jej vlastným zhodnotením.
Záver práce tvoria návrhy a odporúčania do praxe sociálnej práce.
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Práca po formálnej stránke má niektoré nedostatky. Vyskytujú sa v nej štylistické a
gramatické chyby. Štýl textu má niektoré odborné nedostatky, napríklad používaním
neodborných výrazov, napríklad autisti (s. 129). Pri prezentovaní vlastných postojov autor
využíva menej odborný, hovorový štýl. V texte je využívaná nejednotná formálna úprava
textu, predovšetkým pri citovaní tabuľkových zdrojov, ktorá priamo použil z originálnych
zdrojov (napríklad na strane 122, 167). V práci je využívaná obsiahla odborná literatúra, ktorá
naznačuje záujem a odbornú erudovanosť v téme.
Po obsahovej stránke práca predstavuje teoreticky zaujímavý rámec. Jednotlivé
kapitoly sú samostatne odborne primerane spracované a práca ako celok má jasnú jednotiacu
líniu, ktorou je na základe analýzy predstaviť odporúčania pre prax. Niektoré odporúčania
majú príliš personálny charakter. Odporúčania pre prax sociálnej práce tvoria hodnotnú
pridanú hodnotu práce.
Napriek uvedeným nedostatkom, ktorých cieľom je vyvolať širšiu diskusiu s
ašpirantom sa domnievam, že práca spĺňa požadované kritériá pre tento druh prác, preto ju
odporúčam ku obhajobe.
Otázka: Čo podľa vás na najvážnejší vplyv na kvalitu života človeka so zdravotným
postihnutím? Aké možnosti vidíte v praktickej podpore tejto kvality života?
Čo ste mysleli odporúčaním: uznávať a certifikovať úrovne dosiahnutých vedomostí,
zručností a kompetencií? (s.177)
Ktorý model podpory kvalitného spôsobu života osôb so zdravotným postihnutím, existujúci
v zahraničí, by ste navrhli využiť vo väčšej miere na Slovensku? Prečo?
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