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se zrakovým postižením 

Oponent: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. 

Předložená disertační práce Je zpracována v rozsahu 229 stran textu, doplněna 

rozsáhlým seznamem literatury v počtu 12 stran a přílohou jednak v tištěné podobě a dále 

elektronickým nosičem s případovými studiemi. 

Autorka si zvolila velmi zajímavé téma a z pohledu speciálněpedagogické teorie i 

praxe lze ho hodnotit jako vysoce aktuální. Zasahuje do oblasti speciálměpedagogické 

andragogiky, ve které chybí zpracování některých témat zcela či je žádoucí se zaměřit na 

jejich nové moderní pojetí. 

Oblast reedukace zraku v období dospělosti je sférou, která si bezesporu zaslouží 

komplexní zpracování. 

Autorka si jasně stanovila cíl své disertace a adekvátně k vizi práce rozložila disertaci 

na část teoretickou a výzkumnou. Toto členění je proporcionální, autorka logicky uspořádala 

jednotlivé kapitoly, které tak svým propojení tvoří komplexní pohled. 

Část teoretická zachycuje všechny potřebné oblasti, jež jsou nutným teoretickým 

východnickém pro následující výzkumnou pasáž. Autorka velmi hojně cituje z širokého 

spektra odborných zdrojů. Její citace jsou v souladu s normou, ale snad bych uvítala, kdyby 

některé pasáže nebyly pouze kompilací citací bez vlastního zhodnocení či porovnání náhledů, 

např. lze uvést jako ilustraci subkapitolu 2.4.2, ale podobně je to na řadě dalších míst. Autorka 

byla asi vedena snahou nashromáždit řadu pohledů, ale již z nich nevytěži1a vždy závěry. 

Teoretická část má 7 kapitol, které jsou dále členěny na subkapitoly, nepovažuji za nutné 

samostatně hodnotit tyto jednotlivé části, neboť jsou velmi podrobně a kvalitně zpracovány a 

plně pokrývají nutné penzum oblastí souvisejících s řešenou problematikou. 

Výzkumná část práce má klasickou strukturu členění, kde ale chybí popis výchozího 

stavu v dané oblasti. Z předešlého lze sice tento stav částečně vyvodit, ale snad by bylo dobré, 

aby toto bylo podchyceno na počátku výzkumné části. Po stránce zvolené metodologie 



nemám k práci výhrady. Zpracování výsledků a jejich interpretace je adekvátní, tabulky a 

grafy jsou pečlivě zpracovány a dostatečně okomentovány. Závěry jsou pregnantně uvedeny. 

Autorka vhodně rozdělila závěry, jež mají dopad do speciálněpedagogické teorie a samostatně 

popsala výstupy pro speciálněpedagogickou praxi. Lze tedy konstatovat, že vytýčené cíle 

disertační práce byla kvalitně naplněny. 

Po stránce jazykové je práce na dobré úrovni, škoda, že se autorka nevyvarovala 

drobných překlepů, např. str. 19 (květinová místo Květoňová) či str. 229 (závěry desertační 

práce místo disertační) apod. 

Grafické zpracování je na vysoké úrovni. 

Předložená disertační práce přináší řadu zajímavých podnětů a její samotný výstup 

pokud by se jeho závěry aplikovaly do speciálněpedagogické teorie i praxe by mohly přinést 

zkvalitnění života dospělých osob se zrakovým postižením. 

Závěr: Předložená práce splňuje všechny požadavky, jež jsou kladeny na disertační práci, a 

proto doporučuji Mgr. Kamile Růžičkové po úspěšné obhajobě udělení titulu Ph.D. 

V Olomouci 19.12.2007 




