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Téma předložené bakalářské práce se týká situace osob pohybujících se na vozíku, konkrétně
fyzických bariér pro tyto osoby ve městě Pelhřimov. Autorku problematika zajímá dlouhodobě,
jak sama uvádí, má bratra s tělesným postižením, v současné době se s vozíčkáři setkává i v rámci
svého zaměstnání. Práce navazuje na práci absolventskou, doplňuje ji a rozšiřuje.
Cílem bylo ”zmapovat přístupnost služeb v Pelhřimově, které lidé využívají pravidelně jak v kaž-
dodenním životě..., tak i nepravidelně a při zvláštních příležitostech...”(s. 10). Explicitně není
uvedeno, zda autorka měla na mysli mapování fyzických bariér, lze to předpokládat. Otázkou
pak je, proč se v textu tolik věnovala i bariérám psychickým, např. v kapitole 4 a jinde.
Text je sestaven z části teoretické a části praktické, které zahrnují celkem 8 kapitol. Kapitoly
1 - 4 jsou spíše teoretické, k cíli práce se autorka vrátila v kapitolách 5 - 8. Kapitola 1 je na-
zvána Teoretická východiska. Krátce se zde studentka zabývá příslušnou legislativou, dále zde
čtenář najde dělení osob s postižením podle kritérií Filipiové. Tento výběr je logický, kritériem
dělení podle Filipiové je totiž míra schopnosti samostatného pohybu a z toho vyplývající potře-
by přizpůsobeného terénu a celého prostředí. Naopak část pojednávající o legislativě logická
není. Podkapitoly jsou nazvány podle tří zmiňovaných dokumentů - Úmluvy o právech osob s po-
stižením, Národního plánu pro vyrovnávání příležitostí pro občany... a Mezinárodní klasifikace
funkčních schopností, disability a zdraví. Témata vybraná do podkapitol na sebe nenavazují,
v poslední podkapitole je Mezinárodní klasifikaci věnován 1 odstavec, ve kterém je dokument
představen zjednodušeně. V dalším textu se střídají různá témata související spíše s příčinami
tělesného postižení a jeho sociálními důsledky. V kapitole 2 Ortopedický vozík jsou popsány zá-
kladní druhy vozíků (mechanický, elektrický), v její druhé části je zařazen návod pro doprovod
vozíčkáře při překonávání překážek. Stěžejní by měla být kapitola 3 Bariéry v životě člověka
na vozíku. Zde autorka rozděluje bariéry na fyzické a psychické, uvádí různé druhy přístupu
majoritní společnosti k osobám s postižením. Vzhledem k cíli práce je nejdůležitější popis mož-
ných architektonických a dopravních bariér. Dagmar dále z vyhlášky O obecných technických
požadavcích... (č. 398/2009) vypsala požadavky na na úpravu komunikací a budov tak, aby byly
bezbariérové. K této kapitole mám více připomínek.
Jmenovaná vyhláška č. 398/2009 nahradila vyhlášku původní (č. 369/2001). Přesto se bez dalšího
vysvětlení odkazuje autorka na vyhlášky obě. Na s. 36 se na starou vyhlášku z roku 2001 odkazuje
studentka prostřednictvím citace z Filipiové. V pozn. 36 najdeme k této citaci odkaz z publikace
Filipiové z roku 1998. Nelze předpokládat, že by se Filipiová mohla odkazovat na legislativní
podklad o tři roky dříve než podklad vznikl. V odkazech k této kapitole nalezneme tři publikace
Filipiové - s vročením 1998, s vročením 2001 a bez vročení. V seznamu literatury je přitom
uveden jen jeden titul této autorky. Přestože je text vypsán přímo z vyhlášky, našla jsem v něm
nepřesnosti. Např. parkovacích míst pro pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené
nemá být obecně 2% z celkového počtu stání, tento údaj platí pro parkoviště s více než 500 stání.
Pojem komunikace je zjednodušen, jsou vybrány jen některé druhy komunikace. Na tomto místě
bych uvítala spíše přehled různých fyzických bariér. Kromě stálých bariér jimi může být i sníh,
výkopy a pod. Zmiňují se o tom respondenti autorčina šetření, autorka si toho ale nevšimla.
Kapitola 4 má název Jak můžeme vozíčkáři pomoci v různých prostředích a situacích? Odkazuje
se zpět na potřebu odstraňovat psychické bariéry. S cílem práce nejspíše souvisí odstavec Na
ulici. Pravidlo, že se máme obracet na samotného vozíčkáře, ne na jeho doprovod, platí obecně,
ne jen při nakupování.
Kapitola 5 již patří do praktické části. Obsahuje výsledky mapování některých veřejných budov
v Pelhřimově. Nejprve je ale představena samotná metodika. Studentka město prošla v doprovo-
du osoby pohybující se na mechanickém vozíku. Dále provedla rozhovory s třemi dalšími osoba-
mi, vozíčkáři, přičemž jeden z nich se pohybuje na mechanickém vozíku bez doprovodu, jeden
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s doprovodem, další se pohybuje na vozíku elektrickém. Na začátku kapitoly je uvedeno, že pří-
stupnost bude zpracována z pohledu člověka na mechanickém vozíku. To není pravda, objevují
se i informace z výše uvedených rozhovorů. Výsledky mapování jsou zpracovány přehledně, ne-
chybí mapy města ani fotografie a dovedu si představit, že materiál může být použit pro potřeby
informačního centra, městského úřadu i dalších institucí, jak to autorka plánuje. Název kapitoly
6 - Bariéry v Pelhřimově a jejich odstraňování - je najednou velmi obecný a neodpovídá skuteč-
nému obsahu kapitoly. V té autorka krátce popsala přístupnost důležitých obchodů a bankomatů
ve středu města. O odstraňování bariér se nedočteme. V krátké kapitole 7 je mapována přístup-
nost k informacím, konkrétně dostupnost městského informačního centra. Tato kapitola je oproti
předešlému textu najednou psána v první osobě množného čísla. Následuje jednoduché shrnutí.
V textu je mnoho různých chyb - překlepů, chybějících slov, chyb v interpunkci. V exempláři,
který jsem měla k dispozici jsem chyby označila. Důsledněji by mělo být užíváno pravidlo people
first. Nesmyslný je anglický název práce (Life in a Wheelchair Pelhřimov). Fotografie některých
objektů jsou zařazeny do příloh, některých přímo do textu. Proč?
Práce byla konzultována: nepravidelně
Navrhované hodnocení: D
Zdůvodnění, závěr:
Autorce se podařilo shromáždit potřebné informace k tomu, aby mohla naplnit cíl práce. Pro
ni samotnou šetření i příprava textu měly jistě velký význam. Škoda, že se objevují obsahové
nepřesnosti a chyby. Bylo by vhodné promyšleněji argumentovat a propojit teoretickou a prak-
tickou část.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
Kromě podnětů uvedených přímo v posudku se může autorka při obhajobě vyjádřit i k následu-
jícím bodům.
Při mapování jste získalamnoho cenných údajů. Jak jemůžete využít tak, abyste iniciovala odstra-
ňování fyzických bariér ve městě. Jaký zvolit postup, které organizace oslovit, na které bariéry
se zaměřit nejdříve, kdo vám může pomoci...?
Jak souvisí s tématem práce Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví...
Vysvětlete klasifikaci a dejte do souvislostí s vašim textem.
Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji
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