
Posudek na bakalářskou práci 
 

Dagmar Vaněčková „Život vozíčkářů v Pelhřimově“ 

 
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 111 stran včetně příloh a fotografií. Dělena je na 

část teoretickou (kapitoly 1- 4) a část praktickou (kapitoly 5 – 8). Dále následuje závěr, 

seznam literatury a přílohy. 

Prostudovaná literatura a další prameny (internetové odkazy a legislativní podklady) jsou 

v dostatečném rozsahu, dávají postačující základ pro teoretickou část práce, v níž si autorka 

připravuje půdu pro část praktickou. Seznamuje zde s kategorizací osob s tělesným 

postižením dle Filipiové zejména proto, že se v práci soustředí na problémy „vozíčkářů“ 

s překonáváním zejména architektonických bariér. Neopomněla však zmínit ani bariéry 

mezilidské. V tomto případě čerpá D. Vaněčková z publikací Libora Novosada 

V následujícím úseku jsme seznámeni s platnou legislativou zejména prostřednictvím 

Vyhlášky č. 398/2009 Sb., abychom získali náhled, jaké jsou technické požadavky na stavby a 

rekonstrukce staveb, pokud jde opět o architektonické bariéry. V teoretické části je ještě 

zmíněno rozdělení vozíků na mechanické a elektrické, je uveden návod, jak s kterým typem 

zacházet, jak pomoci osobě s postižením.  

V další části práce jsou poměrně obsáhle popsána úskalí, s nimiž se může člověk s tělesným 

postižením na vozíku setkat v městě obecně. V praktické části jsou pak popsány konkrétní 

nedostatky, s nimiž se potkávají konkrétní lidé na vozíku v Pelhřimově. Zajímavá je též 

kapitola 4, jež podává stručný návod, jak lze lidem na vozíku pomoci. Zde je čerpáno 

z publikace paralympijské vítězky a mistryně světa ve vrhu koulí Evy Kacanu. Autorka má 

s doprovodem vozíčkářů osobní zkušenosti, které v práci také prezentuje, což přispívá 

k autentičnosti práce. 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na skutečné objekty ve městě Pelhřimově. 

Autorka jednotlivé veřejné budovy prochází s člověkem na vozíku a zjišťuje dostupnost pro 

vozíčkáře. Tyto vlastní poznatky posléze konzultuje ještě s lidmi, kteří k pohybu používají 

různé typy ortopedických vozíků, nevynechala ani vozíčkáře, který potřebuje pomoc druhé 

osoby. Jejich poznámky a postřehy jsou pak shrnuty do tabulky u každé z navštívených 

budov, tabulka je doplněna fotografií dané stavby. Rozhovory s respondenty jsou 

v autentickém přepisu v příloze práce. 

Sympatické na práci je to, že zde neoznačuje osoby s tělesným postižením jako „ty 

postižené“, kteří potřebují zvláštní ohledy, ale důsledně jako lidi s postižením, osoby 

s omezenou schopností pohybu (kam lze zahrnout i staršího člověka, malé dítě, matku 

s kočárkem), je tedy jasné, že jako prvotní u těchto lidí vnímá osobnost, až druhotně jejich 

postižení. Výjimkou je kapitola 7 nazvaná „Tělesně postižení v Pelhřimově…“ 

Cíl práce, který si Dagmar Vaněčková stanovila na počátku, byl vcelku naplněn, došlo 

k poukázání na nedostatky v přístupnosti veřejných budov v Pelhřimově. Postrádám však 

praktický závěr, jímž by bylo předání výňatků z této práce provozovatelům jednotlivých 

staveb a objektů s návrhem na odstranění nedostatků (možnost použití ližin – duralové 

zasouvací rampy pro překonání několika schodů, oprava zvonku před obchodem, navedení 

infomačním systémem k bezbariérovému vchodu do objektu). Není také jasné, zda došlo 

(nebo v brzké době dojde) k prezentaci v Turistickém informačním centru. Byla by škoda, aby 

výsledky jistě časově náročného  a užitečného výzkumu zapadly. V současnosti by z určitých 

částí práce mohl být utvořen leták, jenž by sloužil nejen osobám se sníženou možností 

pohybu. Mohl by přispět i k odstranění snáze odstranitelných bariér (případně netvoření 

nových = instalace bankomatu).  

Nedostatkem práce také je, že zde je jen letmá zmínka o Centru pro zdravotně postižené, kde 

D. Vaněčková pracuje. Domnívám se, že toto Centrum do života osob s postižením pozitivně 



zasahuje, předpokládal bych tedy, že práce s názvem „Život vozíčkářů v Pelhřimově“ bude 

obsahovat alespoň část kapitoly o tomto zařízení. 

 

Vzhledem k tomu, že v bakalářské práci se objevují chyby v interpunkci i chyby gramatické 

v množství větším než malém, hodnotím práci stupněm dobře – C. 

 

 

Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 

 

1) Jaké jsou způsoby zabezpečení osoby s tělesným postižením při překonávání 

architektonických bariér – při samostatném pohybu, při pomoci druhé osoby? 

 

2) Jaká je přístupnost kostelů a kaplí v Pelhřimově? 

 

3) V jakém časovém horizontu je možno uskutečnit dílčí cíl práce stanovený na str.10? 
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