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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce autorka přesně formuluje v Úvodu: „popsat psychosociální problematiku osob se 
zrakovým postižením a podat přehled o možnostech a významu ucelené rehabilitace pro tuto 
cílovou skupinu.“ Studentka se velmi pečlivě věnovala teoretické části, kde stručně popsala 
základní údaje o anatomii a fyziologii zrakového orgánu, praktickou klasifikaci zrakových vad a 
onemocnění, která jsou jejich příčinou. Významná kapitola teoretické části práce je zaměřena 
na systematický rozbor dílčích aspektů psychosociální problematiky osob se zrakovým 
postižením v různých věkových kategoriích a etapách života.  Těžiště diplomové práce tvoří 
poměrně rozsáhlá kapitola o sociální rehabilitaci osob se zrakovým postižením včetně popisu 
postupů rozvíjení základních dovedností u klientů, charakteristiky organizací, které ucelenou 
rehabilitaci poskytují a nejčastěji využívaných kompenzačních pomůcek. 
Teoretické poznatky se studentka snažila doložit výzkumným šetřením, které realizovala 
formou řízených rozhovorů s pracovníky organizace poskytující rehabilitaci a s klienty, kteří 
služby využívají. Použitá metoda je adekvátní závěrečné práci. Limitem byl malý počet 
respondentů.  Přes velkou snahu o pečlivost a systematičnost zaznamenání a zpracování 
výzkumného šetření nelze přehlédnout občasný chaos, chyby v odborné terminologii a 
opakování již napsaného. 
 
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Citace a odkazy jsou pečlivě uvedeny. Použitá literatura je dostatečná a aktuální ve vztahu ke 
zpracovanému tématu včetně cizojazyčných zdrojů. 

Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, formální zpracování pěkné. 

Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Zvolené téma je aktuální a relevantní studovanému oboru. Není často zpracováváno, ucelená 
rehabilitace ve své komplexní formě v praxi teprve čeká na svůj opravdový rozvoj.  Proto lze 
jako přínos práce chápat i upozornění na tuto problematiku v rámci sociální práce včetně 
shrnutí teoretických poznatků z této oblasti. 

 



Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Stanovené cíle práce studentka splnila. K teoretické části nemám významné připomínky, 
záznam a popis průběhu, výsledků a závěrů výzkumného šetření je poněkud chaotický.   
U studentky oceňuji velký zájem o zpracované téma a snahu dodržet veškeré formální 
náležitosti diplomové práce. 

Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 

1.  V teoretické části práce popisujete v kontextu studia podrobně sociální rehabilitaci osob 
se zrakovým postižením. Do komplexní rehabilitace patří i oblast volného času. Uveďte 
možnosti v praxi využívaných volnočasových aktivit u dětí a mladistvých se zrakovým 
postižením. 
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