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      Předložená bakalářská práce o rozsahu 44 stran je členěna do šesti kapitol, doplněna 
seznamem literatury a přílohami. Autorka se zabývá problematikou později osleplých 
v České republice. Téma práce zvolila z osobních důvodů. S prostředím Střediska 
Dědina, které tvoří základ práce, se seznámila prostřednictví matky a též ve vlastní 
praxi. Tato skutečnost je patrná z obsahu práce i způsobu zpracování. Obojí je 
poznamenané znalostí problematiky i osobním zaujetím.
      Podrobně členěný text obsahuje základní informace od legislativy přes rehabilitaci, 
sociální služby i vzdělávání. Stěžejní částí práce, která navazuje na předcházející 
kapitoly, je seznámení se Střediskem Dědina, jeho klienty. Stručně jsou popsány zde 
prováděné služby tj. pracovní rehabilitace, rekvalifikační kurzy i kurzy sociální 
rehabilitace. Následuje šetření jehož cílem je zjištění míry integrace bývalých klientů. 
      Šetření přináší konkrétní údaje získané na základě 57 dotazníků zadaných bývalým 
klientům Střediska. Získané údaje jsou percentuelně vyjádřené a interpretované ve 
vztahu ke čtyřem formulovaným hypotézám. Výsledky jsou poznamenány možná 
chvatem, možná menšími zkušenostmi autorky. 
     D.Modráčková používá dostatečné množství literatury, se kterou pracuje podle 
odpovídajících norem. Práce je doplněna třemi přílohami. Obsahují zadávaný dotazník, 
kontaktní adresy a fotografie, které jsou ukázkami prací klientů. 

Připomínky k práci:
1. Je-li cílem šetření zjistit míru integrace, co považujete za integraci? Odpovídají 

tomu otázky dotazníku? 
2. Pro větší přehlednost bych doporučovala uvést kvantitativní údaje v tabulkách. 
3. Jestliže byli vyřazení respondenti starší 68 let, kolik bylo platných dotazníků?
4. V práci jsou stylistické nepřesnosti, které činí text obtížně čitelným, chyby 

v interpunkcí.

Otázky k obhajobě:
1. Existují organizace, které poskytují podporu studentům se zrakovým postižením      

na vysokých školách?  
     2.  Stručně charakterizujte pojem integrace (s uvedením autora).

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Doporučuji ji k obhajobě.
Klasifikace :  velmi dobře                    
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