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Pře~ložená diplomní práce je pečlivě zpracovaná, ukazuje na zaujetí autorky tématem, její 
orientaci ve sledované problematice. Veronika Pohlová se zabývá potřebami osob se 
zdravotním postižením v souvislosti s jejich handicapem. 

Metodou získávání údajů jsou rozhovory se skupinou 9 lidí, kteří trpí různými handicapy. 
Způsob zpracování je netradiční, nicméně velmi dobrý. V osmi kapitolách se zabývá různými 
oblastmi života dospělých s postižením zraku, sluchu a s tělesným postižením. Autorka uvádí 
teorii a na ni navazuje osobní názor a zkušenosti dotazovaných. Vzniká tak poměrně • 
objektivní obraz současné situace. 

V první kapitole se zabývá vlivem handicapu na bio-psycho-sociální stránku člověka. 
Ukazuje, že postižení samo o sobě není důvodem ke ztrátě radosti ze života. V následující 
kapitole uvádí klasifikaci vad a poruch. Vychází z lékařské i pedagogické literatury, se kterou 
velmi dobře pracuje. 

Třetí kapitola je nejrozsáhlejší aje věnována rehabilitaci osob se zdravotním postižtmím. 
Popisuje léčebnou, sociální, pracovní a pedagogickou rehabilitaci a opět velmi dobře doplňuje 
teoretické poznatky citacemi získanými rozhovorem s respondenty. Samostatné kapitoly jsou 
věnovány rehabilitaci a terapii při odlišných typech postižení. 

V práci jsou zachyceny všechny oblasti života zdravotně postižených, takže autorka 
stručně informuje o organizacích nabízejících pomoc těmto jedincům, sleduje kvality života. 
Problematiku bezbariérovosti opět pojednává jako syntézu oficiálních materiálů vládních 
organizací, jejichž obsah konfrontuje s názory svých respondentů. 

V poslední kapitole charakterizuje autorka dotazované osoby a uvádí otázky dotazníku. 
V závěru provádí zdařilou syntézu získaných poznatků. 
Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem jste vybírala respondenty? Domníváte se, že vzorek je 
reprezentativní? 

2. Co byste doporučila nadřízeným, zodpovědným orgánům na základě výpovědí 
respondentů? 

3. Existuje rozdíl mezi rehabilitací a terapií? 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomní práci. Doporučuji k obhajobě. 
Klasifikace: výborně 
Datum: 7.5.2010 
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