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Odevzdaná diplomová práce Martiny Bursíkové má celkem 78 stran textu a celkově 94 
stran se 6 přílohami. Práce je sice velmi rozsáhlá, ale oceňuji význam příloh, např. metody 
vyšetřování zrakové ostrosti, klasifikace závažnosti zrakových vad nebo tabulka - jak vidí 
zrakově postižení lidé. Zvlášť tato příloha je velmi přínosná i pro laiky, neboť jednotlivé 
snímky ukazují formy víza u jednotlivých zrakových poruch. 

Autorka zpracovávala svou práci velmi pečlivě, plně spolupracovala a mé připomínky 
vzala v vvahu a doplnila. Vypracovávanou diplomovou práci jsem četla již v průběhu jejího 
zpracování po jednotlivých kapitolách. 

Cílem diplomové práce byla snaha klasifikovat stupně zdravotního postižení, popsat 
význam práce pro člověka a vliv zaměstnanosti na zdraví člověka. Další kapitolu tvoří 
vysvětlení pojmu osoba zdravotně postižená na trhu práce, podle zákona o zaměstnanosti. 
Podstatnou část práce pak tvoří výčet možností pro společenské uplatnění zrakově 
postižených osob, zejména v oblasti pracovní a podrobné popsání termínů ucelená 
rehabilitace a rekvalifikace. Zdůraznila, jaký je rozdíl mezi osobami s vrozenými zrakovými 
vadami a osobami, které ztratily zrak ve věku mladistvém či v dospělosti. Pro ně je pak velmi 
rozdílný přístup k sociální rehabilitaci i rekvalifikaci. 

Autorka vystihla klady i zápory zrakově postižených lidí v průběhu zaměstnání. 
Zejména integrace těchto lidí do pracovního procesu je někdy problematická, záleží i na 
vnitřní motivaci zrakově postiženého, někdy jim stačí jen pobírat invalidní důchod, jindy se 
sami chtějí zapojit do pracovního procesu, kde ale na ně většinou čekají určité problémy. 

Ve druhé části autorka porovnává rehabilitační a rekvalifikační střediska pro zrakově 
postižené osoby v České republice (Dědina) a Slovenské republice (Levoča). Zde použila 
metodu analýzy dokumentů, pozorování a rozhovor. Pro zrakově postižené osoby je velmi 
důležitá sociální rehabilitace, která pomáhá jim pomáhá rozvíjet soběstačnost, mobilitu, 
orientaci ve známém i neznámém prostředí. Ta také vytváří základní platformu pro pracovní 
rehabilitaci. K tomu jsou uzpůsobena rehabilitační a rekvalifikační střediska. 

Použitá literatura odpovídá zvolenému tématu, autorka použila i slovenské zdroje, 
zabývající se touto tématikou. 

Pro obhajobu navrhuji také otázku, která se týká pomůcek pro zrakově postižené osoby, 
na které mohou obecní úřady přispívat podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. 

Závěr: diplomovou práci Martiny Bursíkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
výborně. 
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