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     Práce o rozsahu 86 zpracovává aktuální problematiku osob se speciální potřebami. Je 
členěna do pěti kapitol a doplněna přílohami. 
      První část práce je velmi dobrým teoretickým východiskem pro výzkum. Autorka vybírá 
z teoretických poznatků ty podstatné, které se vztahují k tématu práce. 
 
      V první kapitole podává informace o zrakovém postižení. Připomíná, že je nutné 
orientovat se v diagnostice i projevech jednotlivých vad, aby sociální pracovník byl schopen 
s těmito lidmi účelně jednat. 
     Kapitola věnovaná psychosociálním aspektům poskytuje široký pohled na oblasti života,   
od rodiny přes vzdělávání, pracovní uplatnění a trávení volného čau. Zajímavý je způsob 
vyrovnávání se se ztrátou zraku podle 3 autorů. Následují informace o pomůckách a službách 
pro ZP. 
 
      Ve druhé části věnované výzkumnému šetření autorka definuje cíl, odpovídající metody a 
formuluje 5 hypotéz. Podařilo se jí formou dotazníku získat odpovědi 47 respondentů ve 
věkovém rozpětí 15 – 87 let. Odpovědi jsou zpracovány základními statistickými metodami, 
výsledky jsou graficky vyjádřeny. Vyplývá z nich velmi pozitivní obraz současného způsobu 
života zrakově postižených.     
 
Seznam literatury je velmi obsáhlý, obsahuje též zahraniční práci. S literaturou autorka velmi 
dobře pracuje. Přílohy poskytují užitečné informace nejen pro profesionály, ale též pro ZP.      
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Dobře formulované hypotézy by i zasloužily více pozornosti v závěru práce. Potvrdily 
se nebo ne? 

2. Domníváte se, že skutečně panuje mezi ZP téměř 100% spokojenost? 
3. Proč jste se hlouběji nezabývala negativními odpověďmi?  Např. 26% lidí 

zkoumaného souboru nestuduje ani nejsou zaměstnaní. 
4. 26% lidí žije v zařízení pro ZP. Je to dobře? 

 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomní práci. Autorka prokázala velmi dobrou 
orientaci v literatuře a znalost problematiky. Doporučuji k obhajobě. 
 
Klasifikace: výborně – velmi dobře podle průběhu obhajoby. 
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