POSUDEK VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Nely Sýkorové, DiS.

Předkládaná bakalářská práce s názvem „Osoby se zrakovým handicapem v seniorském věku“ byla
vypracována v rozsahu 73 stran. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou, obsahuje 10 příloh,
včetně seznamu příloh a vpředu přehledu zkratek.
V úvodu práce autorka informuje o důvodech výběru tématu, formuluje zde cíle práce. Dlouhodobě
sleduje aktivity domova pro seniory se zrakovým handicapem, pomáhá při aktivizačních činnostech a
všemožně se snaží život seniorům zpříjemňovat. S osobami se zrakovým postižením má mnoho
zkušeností. Vědomosti a dovednosti si doplňuje v odborných časopisech, literatuře, při stážích a
například na „Neviditelné výstavě“, kterou také popisuje v závěru praktické části.
Cílem teoretické části práce bylo přiblížit problematiku nevidomých a slabozrakých osob a seniorů,
přiblížit možnosti jejich komunikace, představit speciální pomůcky pro jejich běžný život a soustředit
se na Braillovo písmo.
První kapitola teoretické části práce se věnuje speciální pedagogice, představuje jednotlivé pédie.
Druhá kapitola je věnována procesu vidění a třetí klasifikaci zrakových vad a charakteristice osob se
zrakovým handicapem. Dále autorka stručně představuje možnosti terapie a rehabilitace, podrobně
popisuje speciální pomůcky, speciální systém bodového písma a jeho autora Louise Brailla. Také se
věnuje komunikaci pro zrakově postižené. Uvádí desatero při kontaktu se slabozrakými lidmi, věnuje
se představení hmatového a sluchového vnímání. Sedmou a osmou kapitolu věnuje seniorům, pojmu
stáří a reminiscenční terapii.
Navazuje praktická část, ta v práci není zřetelně oddělena od části teoretické.
Cílem praktické části je představit dvě zařízení pro osoby se zrakovým postižením: Tyflocentrum
Mladá Boleslav a Palata, také organizaci Helppes. Představuje kazuistiky některých osob z domova
Palata a zjišťuje, jak se jim v domově žije. Prezentuje rozhovory, které s klienty Palaty postupně vedla
a zaměřila se v nich na kvalitu péče a jejich života, uvádí a popisuje zde konkrétní činnosti, které jim
v domově nabízejí a při nichž sama pomáhá.
Práce je po stránce obsahové i formální na dobré úrovni. Počet a výběr titulů použité literatury,
práce s literaturou včetně citací je také dobré úrovni.
Cíl práce byl splněn.

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň: velmi dobře

Otázky doporučené k obhajobě:
1. Čím se liší domov pro seniory se zrakovým postižením od běžného domova pro seniory?
2. Jaké aktivity, nabízené v domově Vám připadají nejsmysluplnější? Jaké Vás nejvíc baví nabízet?
Jaké činnosti mají nejvíc v oblibě senioři?
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