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1. Přehlednost a členění práce 

Předložená bakalářská práce je přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou 

obsahově vyvážené a přiměřené k tématu a cílům práce.  

 

2. Formální náležitosti práce 

Práce má celkem 115 stran, včetně rozsáhlých příloh. Od úvodu po závěr má 62 stran. Počtem 

normostran je na horní hranici požadavků pro bakalářskou práci. Studentka používá odbornou 

terminologii správně, vytýkám ale formulaci „nepobírá žádné léky“ na str. 40, pojem 

„rehabilitační péče“ na str. 52 v diskuzi a „péče o nevidomé“ v názvu letáku, jelikož péče je 

pasivní. Stylisticky i gramaticky je bakalářská práce na velmi dobré úrovni. Poměr teoretické a 

praktické části práce je vyvážený. Grafická a estetická úprava práce je na výborné úrovni. Práce 

obsahuje i četnou, vhodně zvolenou obrazovou dokumentaci. V textu však chybí průběžné 

odkazování na obrázky. Výhrady mám k dodržení citační normy u obrázků. Dále chybí průběžné 

citování zdrojů v rámci odstavců. Poměrně často je využité citování až na konci odstavce 

s výčtem několika zdrojů, přičemž není jasné, která část odstavce náleží příslušnému autorovi. 

Seznam použité literatury je dostačující. 

 

3. Cíl práce 

Hlavním cílem práce je zjistit, jaká je role ergoterapie u dospělých nevidomých osob v České 

republice v oblasti soběstačnosti. Vzhledem k cíli jsou velmi přínosné kapitoly 2.4 a 2.5 

v teoretické části práce, ve kterých autorka s využitím různých českých i zahraničních zdrojů 

uvádí možnosti ergoterapeutické intervence u nevidomých osob. V praktické části dále studentka 

popisuje na základě pěti kazuistik ergoterapeutické vyšetření, navrhuje ergoterapeutické cíle, 

plány a doporučení. Dílčím cílem práce je vytvořit propagační materiál oboru ergoterapie  

u nevidomých osob. Jedná se o leták, který je psaný velice stručně, což je vhodné z hlediska 

přehlednosti a jasnosti sdělení. Na druhou stranu zde chybí právě specifika práce ergoterapeuta 

u nevidomých osob. Takto by bylo možné leták formulovat téměř pro všechny cílové skupiny, 

se kterými ergoterapeut pracuje.  Postrádám v něm přímé a jasné vydefinování role ergoterapeuta 

u dospělých nevidomých osob. Případně by tomu napomohla alespoň grafická úprava s využitím 

názorných obrázků, ke každému bodu příklad aktivity apod.  

 

4. Přehled problematiky  

Studentka pracovala s aktuální literaturou, použila dostatečný počet zdrojů, z 63 zdrojů je  

1/3 zahraničních. Správně a jasně definovala klíčové pojmy, popsala anatomii a fyziologii zraku, 

vytvořila srozumitelný přehled problematiky zrakových vad se zaměřením na nevidomost a 

intervenci ergoterapeuta u nevidomých osob. Praktická část práce plynule navazuje na teoretické 

kapitoly a je založená na provádění vlastního ergoterapeutického vyšetření a návrhu intervence 

u pěti osob prakticky či úplně nevidomých. 

 

5. Metody zpracování práce  

Studentka kvalitně popisuje postup zpracování bakalářské práce, metody a techniky, včetně 

postupu při výběru klientů a oslovování zařízení, se kterými spolupracovala. Srozumitelně 

definuje cíle práce. Vzhledem k cílům vhodně zvolila techniky sběru dat, konkrétně 

semistrukturovaný rozhovor, pozorování a testové metody ke zhodnocení soběstačnosti. 

Výsledkem jsou zpracované kazuistiky, ke kterým studentka podrobně a zároveň přehledně 



zvolila vhodné cíle, plány a doporučení, na kterých představuje možnosti ergoterapeutické 

intervence u nevidomých osob. 

 

6. Přínos pro praxi 

Studentka si vybrala cílovou skupinu klientů, se kterou zatím v České republice nepracuje mnoho 

ergoterapeutů, i když opak by byl žádoucí vzhledem k roli ergoterapeuta u nevidomých osob, jak 

to demonstruje i tato práce. Proto je očekávaným přínosem práce právě zlepšení informovanosti 

o tom, jaké jsou cíle a možnosti intervence ergoterapeuta u těchto osob. Směřuje k tomu jak 

teoretická, tak praktická část práce. Lépe propracovaný leták by k tomu mohl ještě přispět.  

 

7. Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti 

Problematika byla pro studentku poměrně nová a náročná. Autorka prokázala její znalost a na 

kazuistikách demonstrovala schopnost aplikovat teoretické poznatky na konkrétní problém.   

 

8. Výsledky a jejich analýza 

Výsledky práce jsou v praktické části prezentovány ve formě kazuistik obsahujících důležité 

informace vzhledem k cílům práce. Oceňuji i přehledné shrnutí ke kazuistikám. Zbylé informace, 

kompletní kazuistiky i leták, jsou vhodně zařazeny ve formě příloh.  

 

9. Závěry práce a doporučení 

Studentka jasně formuluje závěry a shrnuje důležité poznatky. Součástí závěru jsou i velmi 

vhodná doporučení, např. pro překlad hodnotících nástrojů či jiných zaměření dalších 

ergoterapeutických prací – na pracovní uplatnění nevidomých, na nevidomé klienty 

s kombinovaným postižením, dětské klienty apod.  

 

10. Aktuálnost práce (hodnotí pouze oponent práce) 

Téma je aktuální, dobře zvolené a zpracované vhodným způsobem ve vztahu  

ke studovanému oboru. Vychází z požadavků ergoterapeutické praxe. 

 

11. Shrnutí hodnocení  

Předložená bakalářská práce je čtivá, přehledně zpracovaná a zaměřená na téma, které je v české 

ergoterapeutické praxi zatím málo zastoupené. Pro naplnění cílů studentka vypracovala pět 

kazuistik klientů prakticky či úplně nevidomých a pečlivě k nim navrhla cíle a plány terapie, 

včetně vhodných doporučení. V návaznosti na teoretickou část takto představuje možnosti 

ergoterapeutické intervence u nevidomých osob. Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou 

práci, jsou použité metody zpracování práce i použité zdroje dostatečné, využita je i cizojazyčná 

literatura. Studentka zpracovala leták, který uvádí obecnou roli ergoterapeuta, ale chybí 

specifické zaměření na nevidomé osoby.  Slabou stránkou práce jsou zejména citace, kdy často 

chybí průběžné citování zdrojů v rámci odstavců. Využité je citování až na konci odstavce 

s výčtem několika zdrojů.  

 

Připomínky a otázky k obhajobě:   

Pokuste se leták alespoň mírně poupravit tak, aby byl názornější a reprezentativnější vzhledem 

k jeho zaměření na osoby nevidomé. I když chápu určitý smysl obecného sdělení, jedná se  

o jeden z výstupů specificky zaměřené práce, proto by bylo žádoucí jeho lepší propracování. 

Zamyslete se nad úpravou názvu s ohledem na nevhodnost termínu „péče o nevidomé“. 

Opomenutí autora letáku je záměrné? 

 

Návrh klasifikace práce: velmi dobře 

       

V Praze dne 11. 6. 2020  

Posudek vypracovala: Mgr. Anna Kuželková 

 


