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     Téma považuji v současné době, kdy je kladen důraz na integraci a podporu soběstačnosti osob 

se zdravotním postižením za velmi aktuální.  

     Diplomová práce má 71 stran autorského textu a je členěna do šesti hlavních kapitol. V 

kapitolách 1 – 4 uvádí autorka do tématu popisem zrakového orgánu, charakteristikou 

nejvýznamnějších očních chorob, klasifikací zrakových vad, věnuje se problematice osob se 

zrakovým postižením a podrobně popisuje možnosti kompenzace zrakového postižení. K obsahu 

těchto kapitol mám pouze drobné připomínky: nepříliš přehledná je anatomie oka (obrázek by 

bylo vhodnější umístit k textu, nikoli až do přílohy), nepřesné je i vysvětlení zrakové ostrosti (s. 10) 

a zřejmě o nepozornost se jedná u číselné charakteristiky silné slabozrakosti (s. 17). Ve čtvrté 

kapitole (její název není přesný ve vztahu k obsahu) autorka předkládá popis nejznámějších 

organizací a zařízení pro osoby se zrakovým postižením – zde bych očekávala přece jenom jejich 

detailnější charakteristiku (např. Palata). V odborném textu vyznívá naprosto neadekvátně 

opakované užívání termínu „díky“ („Díky tomuto onemocnění dochází ke snížení zrakové 

ostrosti“… - s. 14, 16,24,25, 29….)

     Obsahová úroveň textu se zvyšuje, jakmile autorka více čerpá z vlastních zkušeností. To je 

zřejmé u zdařilé podkapitoly 4.2.5 a především u stěžejní kapitoly 5. – Vztah osobního asistenta a 

klienta s oční vadou, kterou považuji za prakticky velmi přínosnou a výstižnou. Velmi si cením 

upřímnosti, s níž studentka popisuje i negativní vlastní zkušenosti s prací osobní asistentky.     

     Výzkumné šetření popisuje studentka v kpt. 6. a jeho cílem bylo zjistit, zda a jaké existují rozdíly 

mezi názory klientů a osobních asistentů na spolupráci při této službě. Studentka dodržela 

metodiku výzkumného šetření, přehledně popsala oba výzkumné soubory, ve výsledcích se snažila 

poctivě analyzovat odpovědi na jednotlivé otázky. V Závěrech šetření přiznává nedostatky zvolené 

metody i to, že získané výsledky byly spíše pouze jakousi sondou do spolupráce osob se zrakovým 

postižením a jejich osobních asistentů a neodpovídají zformulovaným otázkám. Upozorňuji, že 

studentka opakovaně poukazuje na překážky, s nimiž se při realizaci šetření setkala, a které se též 

na celkovém výsledku šetření spolupodílejí a reflektuje chyby, jež vedly ke zkresleným výsledkům.

     Studentka pracovala samostatně, v textu diplomové práce oceňuji především její praktické 

zkušenosti a při realizaci výzkumného šetření snahu o dodržení všech jeho zásad přes problémy, 

jež musela překonávat. 

     Použitá literatura je aktuální, přiměřené četnosti. Jazykový projev a formální úroveň práce jsou 

dobré, práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují.



Podnět k obhajobě:

- Charakterizujte (v souladu se současnými získanými vlastními zkušenostmi a znalostmi) –

dle Vašeho názoru - optimální pravidla vztahu mezi osobním asistentem a člověkem se 

zrakovým postižením 

Cíl práce – seznámit s problematikou osobní asistence u osob se zrakovým postižením a se 

specifiky práce osobních asistentů  - studentka splnila.

Diplomovou práci hodnotím:                                        velmi dobře

V Praze, dne:           26.8.2014                                                                             J. Ondrušová


