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     Předložená diplomová práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol a čítá 78 stran autorského 

textu. V první kapitole studentka definuje zrakové postižení a uvádí jeho klasifikaci, stručně popisuje 

možnosti diagnostiky nemocí zraku a charakterizuje onemocnění, která jsou nejčastější příčinou 

zrakového postižení v ČR a ve světě. Následuje zpracování hlavního tématu: život člověka se 

zrakovým postižením v rodině, schéma vzdělávání zrakově postižených v ČR včetně možností 

podpory studentů se specifickými potřebami, profesní uplatnění zrakově postižených a možnosti

jejich volnočasových aktivit. Stěžejní kapitolu uzavírá výčet předsudků a mýtů o lidech se zrakovým 

postižením a podkapitola o pravidlech komunikace s nimi. Dále se autorka věnuje tématu vyrovnání 

se ztrátou zraku a porovnává přístup k této problematice od různých odborníků. 

     Za významnou považuji podrobnou charakteristiku rozdílů v adaptaci mezi osobami s vrozeným 

a získaným zrakovým postižením a shrnutí specifik ztráty zraku ve stáří. Ve čtvrté kapitole předkládá 

studentka přehled kompenzačních pomůcek, služeb a možností rehabilitace pro osoby se zrakovým 

postižením a popisuje vybraná pražská zařízení pro zrakově postižené.

     Cílem dotazníkového šetření, které studentka realizovala mezi respondenty z různých prostředí, 

bylo zjistit, nakolik zrakové postižení ovlivňuje různé aspekty života jedince. Studentka nejprve 

podrobně analyzuje sociodemografické údaje o 47 respondentech, kteří dotazník vyplnili, a předkládá 

širokou paletu otázek, které se týkají života jedince v rodině, zaměstnání, při studiu a při

volnočasových aktivitách. Vcelku zdařile interpretuje odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky

včetně vlastních postřehů, zmiňuje i svoje zkušenosti z praxe a stáží, sama poukazuje na úskalí 

metodiky realizovaného šetření. Za poněkud chaotické však považuji vyhodnocení stanovených 

hypotéz.

     Formální úroveň práce je velmi dobrá, vyskytují se v ní pouze drobné gramatické a stylistické 

chyby. Použitá literatura a elektronické zdroje jsou aktuální a rozsáhlé, studentka prokázala schopnost 

pracovat se zahraniční literaturou. Práce má logickou strukturu, doplňují ji praktické přílohy. 

     Na zvoleném tématu pracovala autorka s velkým nasazením - vybrala si je s ohledem na praxi 

mezi zrakově postiženými a konkrétní cenné zkušenosti s blízkou osobou. Práci považuji za 

přínosnou nejen pro komplexní teoretické shrnutí vytýčeného tématu, ale také pro výsledky 

realizovaného výzkumného šetření, které naznačují určité zajímavé aspekty ze života osob se 

zrakovým postižením.

     Cíl práce – shrnout psychosociální aspekty života osob se zrakovým postižením a zjistit, nakolik 

toto postižení ovlivňuje život jedince na různých úrovních – studentka splnila. 

Předložená diplomová práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci.
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