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Výběr tématu 
       
Společenská a vědní závažnost tématu   
 
Oborová přiléhavost tématu  
 
Přístup autora k řešené problematice (spolupráce 
s vedoucím práce) 
 
Formální zpracování  
  
Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  
stylistické vyjadřování, zvládnutí odborné terminologie) 
 
Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  
cizojazyčná literatura) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
Metody práce 
 

Vhodnost a úroveň použitých metod 
 

Kvalita zpracování teorie, úroveň reflexe 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 

Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 

 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce   
   

 
** 0 – nehodnoceno; 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – neprospěl/a 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 
Práce je věnována zajímavému dílčímu tématu v rámci společensky závažné problematiky 
výchovy a vzdělávání nevidomých dětí. Autorka v ní vhodně zúročila jak teoretické poznatky ze 
studia, tak svoje zkušenosti z praxe. V teoretické části se ve třech kapitolách poměrně 
systematicky, s oporou o bohatou literaturu, vypořádá s klíčovými koncepty, jako je rodina, 
zrakové postižení a vzdělávání nevidomého dítěte (kapitoly, pod které témata spadají, by však 
mohly mít přiléhavější názvy).  
 
Vlastní těžiště a specifickou hodnotu lze spatřovat v empirické části, která nabízí kvalitně 
zpracovanou vícečetnou případovou studii věnovanou specifickému problému, jímž je vedení 
nevidomých dětí k samostatnosti a sebeobsluze. Jde o náročný design, založený na více 
dílčích metodách sběru dat, se kterým se běžně v diplomových pracích nesetkávám. 
Metodologicky je studie velmi dobře připravená, podložená teoretickými poznatky a výborně 
syntetizovaná. Závěry jsou jasné, zakotvené v datech, diskuse je kvalitní. 
 
K práci mám pouze dílčí až marginální připomínky: 

1. V závěru práce autorka hovoří o dvou hlavních výzkumných otázkách, na s. 50 uvádí 5 
VO, aniž by jejich hierarchii zmiňovala. 

2. VO 1 a VO2 jsou formulovány téměř synonymně (ponecháme-li stranou striktní rozlišení 
syntaktické mezi důvodem a příčinou): Jaká je příčina nedostatečné úrovně 
sebeobslužných dovedností u nevidomého dítěte? a Jaký je důvod nedostatečné 
úrovně sebeobslužných dovedností u nevidomého dítěte? Bylo by vhodné explicitně 
objasnit, jaké rozlišení je pro autorku stěžejní. 

3. Některé interpretace Celkových souhrnech případu jdou téměř do analýzy nevědomých 
předpokladů, je však otázka, zda je lze vyvozovat pouze ze sdělení dětského účastníka, 
např.: Důvod vzniku nedostatečné úrovně sebeobslužných dovedností u dítěte: 
Důvodem je strach. Tomáš se bojí, že zklame své rodiče, pokud jim nedopřeje, že se 
mohou o něho postarat (s. 64 – plyne tento závěr z T. tvrzení na s. 61?). Nebo jsou 
kategoričtější povahy: Důvodem je lenost a nedostatečná motivace. Tamara sama tvrdí, 
že člověk se může naučit bez pomoci druhých sebeobslužné činnosti, jen musí on sám 
chtít (s. 69). Řekla T. o sobě, že je líná? Ne, řekla, že je lenost někdy důvodem… (s. 
67). V interpretaci je ale lenost uvedena jako klíčová. 

4. Závěr výzkumu (kap. 4.12) mohl být více analyticko-syntetický, založený na provedené 
komparaci případů. 

5. Místy se objeví jazykový prohřešek, např.: Tomáš je rád, že jsou rodiče na něho milý (s. 
62). 

 
Závěr: Práce předkládá kvalitně provedenou vícečetnou případovou studii, splňuje odborné a 
formální požadavky kladené na práce diplomové. 
 
Doporučení k obhajobě:   doporučuji 
 
Navrhovaná klasifikace:  výborně 
 
12.8.2021       _________________________ 
        Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 

1. Jak byste věcně rozlišila příčiny a důvody nesamostatnosti nevidomých dětí, tak jak 
tato slova používáte ve formulaci výzkumných otázek? 

2. Domníváte se, že nesamostatnost a problémy v oblasti sebeobsluhy je typickým 
důsledkem rodinné výchovy u nevidomých dětí (a jen u nevidomých dětí)? 


