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Diplomantka zvolila téma: Zaměstnávání osob se zrakovým postižením na základě osobní, 
tříleté zkušenosti ze sdružení Okamžik. V úvodu představuje autorka svou práci od 
diferenciace osob se zrakovým postižením až po představení dvou středisek pro nevidomé 
(Levoča a Dědina ).Velmi rozvleklý je obsah práce, mimochodem na 3 stranách, členění je 
nadbytečné a obsah kapitol je útržkovitě a neodborně zpracován. 

S. 9: 2. Základní pojmy - terminologie v obecné rovině z hlediska medicínského (Votava), ale 
naprostá absence speciálně pedagogické terminologie z aktuální literatury (Jesenský, 2007). 

S. 1\: 3. Zrak a zrakové postižení -neodborné a nelogické zařazení podkapitol. Obsahová 
přesycenost, kde se nic konkrétního neuvádí -např. 3.2. Diferenciace osob se zrakovým 
postižením - není vůbec uvedeno ( myslím jednotlivé skupiny osob se zrakovým postižení a 
jejich specifické potřeby) a je pro práci zásadn~ protože se vztahuje k střediskům Levoča a 
Dědina, kde se starají o skupinu občanů se ztrátou zraku a nevidomé. 

S. 12: 3.2.3. Zorné pole - patří do zrakových funkcí a kde jsou další zrakové funkce? 
3.2.4. Zrakové poruchy - nedostačující text a měl předcházet diferenciaci osob podle stupně 
zrakového postižení a jejich specifických potřeb. Kapitola 3. (s. 11-15) 7 podkapitol, kde je 
zřejmé náhodné řazení bez znalosti speciálně pedagogické problematiky a v tomto případě 
úzce profilované tyflopedie. 

4. Psychologie osoby s těžkým zrakovým postižením - s.16 - 7 citací na jedné straně, 
nesprávné označení přímých citací. Vhodné užití literatury (Čálek, Vágnerová), ale ukončeno 
adolescencí a co dál? 4.7. Shrnutí - to je obecné vyjádření, které s psychologií osob se 
zrakovým postižením nesouvisí. Citace Francová, 2004 je pouze emotivní doplněk, ale mohl 
být uveden životní příběh Pavly Francové, který by byl příkladným důkazem integrace osob 
se zrakovým postižením. 

S. 5: Akc."tace vady -zúženo na objasnění pojmu akceptace a nonakceptace ze staré 
literatury (Cálek 1991,1986). 

S. 22: 5.2. Akceptace vady a její kompenzace - pouhé dvě informace z Čálka, 1991 a 
Vágnerová, 1999. Místo možnosti dozvědět se něco o kompenzačních metodách, které jsou 
využívány u osob se zrakovým postižením, se dozvíme o důležitosti motivace. 
Dotaz: Jaké jsou možnosti kompenzace zrakového postižení? 

S. 6. Ucelená rehabilitace a její složky - dobrý a vhodný úvod, ale toť vše. Složky rehabilitace 
v závěru uvedeny bez konkretizace k osobám se zrakovým postižením a chybí ucelený 
přehled rehabilitace podle Jesenského, který se přímo vztahuje k osobám se zrakovým 
postižením. 

S. 24 6.2. Cíle rehabilitace - podle Votavy, 2005 a zase jenom obecné vyjádření z hlediska 
medicínského. 



S. 24 6.3. Poradenství jako součást ucelené rehabilitace - odborná definice vhodně užita, ale 
chybí jaké jsou typy poradenských služeb pro občany se zrakovým postižením. 
Dotaz: Jaké služby nabízejí tyfloservisy, tyflocentra a střediska integračních aktivit? 

S. 27 Zde není jasné, kdo je autorem textu, není uveden zdroj a obávám se, že to není 
autorství. 

S. 28 - přestává být jasné, kam práce směřuje. 6.3.5 Zvláštnosti v přístupech ke klientovi 
s postižením - zase pouhá citace Novosada, 2009. 

S.29 6.3.7 Poradna pro otázky samostatného života 
Dotaz: Kdo ji provozuje a kde se najednou vzal rozhovor? Kdo kladl otázky? 

S. 31 6.5. Sociální rehabilitace a její cíle - už na s. 26 6.3.3 Sociální poradenství 

S. 34 7. Pracovní rehabilitace - první která je obsahově logicky zpracovaná a chválím i 
použitou ~iteraturu Jesenský, 1995, škoda, že není aktuální Jesenský, 2007. 

S. 39 8. I. Význam práce pro člověka - se dovíme známé o významu seberealizace člověka 
formou práce a najednou přejdeme na konci stránky k možnosti společenského uplatnění. 
Použity vhodně pojmy reedukace, kompenzace (ovšem bez objasnění), ale patří do metod 
práce se zrakově postiženými. 

S. 42 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - do značné míry legislativní informace 
bez konkretizace k občanům se Zrakovým postižením 

S. 45 10.2. Formy integrace -je uvedena antidiskriminační legislativa 
Dotaz: Jaké jsou formy integrace osob se zrakovým postižením? 

S. 46 10.3. Co si o zrakově postižených myslí česká veřejnost? Nechápu jak se tato kapitolka 
vztahuje k tématu práce. Literatura v textu není uvedena v seznamu literatury, např. Jesenský, 
2002. 

Od s. 47 je práce reprodukcí empirických šetření na Slovensku, kde není uveden zdroj. 
Dotaz: Kde se k němu autorka dostala? 
Na tomto místě je zřejmá pouze opsaná verze, která nemůže být hodnocena jako součást 
diplomové práce. Tvrzen~ že dosud podobný výzkum neproběhl v ČR je troufalý od 
diplomantky, a tím se jasně potvrdilo odborné tápání a neznalost tématu, který si zvolila. 

K informací o střediscích Levoča a Dědina se nevyjadřuji, tyflopedickou problematikou se 
zabývám dlouhodobě a musela bych řadu nepřesností objasňovat. 

. S. 72 Závěr - je odpovídající k úrovni celé práce, nic objevného jsme se nedozvěděli a 
závěrečné zvolání diplomantky: "Nebojme se nevidomých!" evokuje dodatek: 
nesnižujme úroveň, která je na diplomové práce kladena a v rámci katedry respektujme 
odbornost kolegů. 

Diplomová práce nesplňuje požadavky, a proto klasifikuji: neprospěla 


