
Posudek vedoucí diplomové práce

Téma diplomové práce: Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené a 
uplatnění jejich absolventů v praxi

Diplomant: bc. Jiří Červený
Vedoucí: doc. MgA. Jana Palkovská

Jiří Červený, absolvent oborů Hudební výchova - Hra na nástroj (violoncello) na 
Pedagogické fakultě UK, předložil diplomovou práci Konzervatoř Jana Deyla a střední škola 
pro zrakově postižené a uplatnění jejich absolventů v praxi. Autor navazuje na svou velmi 
kvalitní bakalářskou práci Osobnost Jana Drtiny a systém péče o zrakově postižené, ve které se 
věnoval vývoji systému této péče od jeho počátku až do současnosti se zvláštním zřetelem k 
osobnosti Dr. Jana Drtiny. J. Červený má z této oblasti bohaté celoživotní zkušenosti, ať už 
jako žák a student, jako kolega, přítel zdravých i podobně postižených či pedagog. Takto 
koncipovaná odborná studie je jedinečná nejen u nás, ale předpokládám, že i v mezinárodním 
kontextu. Téma je z několika hledisek vysoce aktuální, zasvěceně nahlíží na v současnosti tak 
diskutovaná témata jako jsou např. integrace versus (?) speciální péče. Pohled na 
problematiku je na vysoké úrovni nejen po stránce odborné, ale také lidské.

Meritem diplomové práce je velmi precizně sestavené dotazníkové šetření, díky 
kterému získal autor jedinečné výpovědi respondentů různých generací a různých zrakových 
handicapů. Je nutné vysoce ocenit tuto výzkumnou práci. Vzhledem ke zrakovému postižení 
respondentů musel volit diplomant různé formy komunikace (včetně osobních návštěv), a také 
získával materiály, které byly rozdílným způsobem zpracovány (od prostých odpovědí na 
jednotlivé otázky až po volně vyprávěné příběhy životních zkušeností a osudů). Vybrané 
odpovědi, jejichž zpracování bylo také náročné – technicky i stylisticky, jsou součástí práce a 
reprezentují jednotlivé věkové skupiny a zdravotní postižení. Vytvářejí tak ucelený obraz celé 
problematiky v její reálné podobě.

Velmi cenné jsou závěry šetření, tak jak je zpracoval autor. Objektivní náhled je vždy 
podpořen výjimečně zasvěceným, hluboce lidským přístupem a vlastní nezaměnitelnou 
zkušeností.

Závěr:
Autor splnil stanovené cíle, které byly zadáním tématu vymezeny. Práce je obsahově a 

formálně vyvážená, výtvarně plně odpovídá technickým i estetickým požadavkům, které jsou 
na diplomní práci kladeny. Zde je třeba vyzdvihnou výjimečnou schopnost autora zajistit si 
všechny náležitosti, které sám vlastními silami nemůže zvládnout. Z hlediska stránky 
jazykové je práce velmi kvalitní.  Použitá literatura a zdroje jsou plně adekvátní tématu, 
terminologie a práce s odbornými texty dokládá vysokou profesionální erudici autora.

Tato práce je výjimečná, je přínosná nejen pro budoucí profesionální působení J. 
Červeného, ale i pro odborný vývoj a směřování péče a vzdělávání zrakově handicapovaných. 
Doporučuji ji nejen k obhájení, ale vybrané části i k publikování.
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