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Téma práce: Život s vodícím psem

Volba tématu: Téma práce je velmi aktuální, neboť nejen ve světě, ale i v České republice

přibývá pacientů se slabozrakostí, či slepotou a vodící pes zřetelně zlepšuje kvalitu života

těchto postižených pacientů.

Práce je provedena obvyklým způsobem

Obsahuje 109 stran textu včetně příloh, 23 grafů, 12 tabulek, 54 citací.

1) úvodní část je obecná, obsahuje kapitoly: anatomie oka, fysiologie - možná je až příliš

dlouhá, vyplněná citacemi - dále vysvětluje pojem zrakového postižení, uvádí různé

kompenzační pomůcky pro zrakově postižené osoby, zvláště se soustředí na tématiku

vodících psů,

2) ve druhé části - empirické se posluchačka zaměřila na oblast, která se týká kvality

života s vodícím psem a bez něho. Pomocí podrobného dotazníku hodnotila kvalitu života

těchto pacientů ..

Formulaci otázek považuji za velice zdařilou. Vhodné je i doplnění práce příběhy o změně

života s vodícím psem.

Práce má praktický dopad pro seznámení s možnostmi, které vedou ke zlepšení kvality

nevidomých a slepých s různými základními diagnózami.

Kvalita příloh je dobrá, v textu mi vadí nepřesnost latinského, ale i českého názvosloví,

(např. Schnellovy optotypy- správně: Schnellenovy optotypy), nepřesnosti v určování ZO,
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místy i archaismus v názvosloví (ostrozrakost (str. 17), povysvětlení (str. 18)), pravopisné

chyby v textu i hrubé chyby: (str.8, 27, 68: y/i) atd.

Kvalita práce je dobrá, členění práce přehledné, grafická úprava by mohla být jednodušší a

ve všech grafech stejná.

Otázky:

1) Jaká onemocnění jsou nejčastější příčinou slabozrakosti a slepoty v civilizovaných

zemích a v rozvojových zemích?

2) Proč je popisována škola pro výcvik psů v Německu a ne v ČR?

Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou.

Doc.MUDr. Dagmar Hejcňianóvá, CSc.

Oční klinika FN v Hradci ~lové

V Hradci Králové 16.5.2008
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