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Předkládaná diplomová práce je, jak sama autorka uvádí, v zásadě o základním lidském právu 

každého člověka, tedy o právu na vlastní rodinu.

Autorka si pro svou diplomovou práci vybrala téma, s jehož praktickou a reálnou podobou se 

měla možnost se po dobu své praxe důkladně seznámit. Volba tématu je přínosná jak z obecného 

pohledu, tak i z pohledu studovaného oboru. Na této volbě hodnotím především to, že se zabývá 

spíše zanedbávaným předmětem zkoumání této oblasti, a tou je rodičovství osob s těžkým zrakovým 

postižením. K tomuto stále ještě někdy kontroverzně přistupuje i česká praxe sociální práce. 

Z vyjádření některých rodičů lze v přeneseném slova smyslu konstatovat, že místy vytváří podmínky 

stejně paradoxní, jakoby patřily do slavného Hellerova díla „Hlavu XXII“. Příčinou je fakt, že pro to, 

aby rodiče mohli obdržet adekvátní kompenzační pomůcky, musí prokázat jistou míru 

nesoběstačnosti, která je limituje v běžném životě, pokud pomůcky nemají. Ale při vstupu pracovníků 

OSPODu do jejich života zase prokazovat naprostou soběstačnost, aby nezpochybnili svou péči o dítě.

Jako hlavní metodu autorka zvolila rozhovor, který doplnila o výstupy sekundární analýzy

dotazníkového šetření s otevřenými otázkami. Poslední metodou je pak analýza dostupných 

informací o stávajících službách pro nevidomé rodiče a možnostech jejich financování na 

území Prahy, které má za cíl vyhledat a zmapovat tyto služby. Získané výsledky autorka 

interpretuje s náležitým vhledem a poznatky ji vedou k formulaci několika zásadních 

doporučení. Pozornost u práce B. Hruškové je však nutno věnovat zejména jejímu vlastnímu 

návrhu podoby služeb komplexně poskytovaných jedním pracovištěm, které dosud v aktuální 

praxi sociální práce neexistuje.

Práce je vypracována s pečlivostí a přehledně shrnuje současné poznatky o tomto tématu. 

Teoretická část je pojata pečlivě, podkapitoly na sebe správně logicky navazují. České 

literatury je dostatek a je správně volena, ale zahraniční zdroje, které by umožnily další 

rozměr náhledu na problematiku, postrádám. Citační norma je dodržena. Stylisticky i 

gramaticky je práce provedena správně. Ale po formální stránce lze práci vytknout 

disproporcionalitu v rozsahu jednotlivých kapitol.

V úvodu vyslovila autorka přání, aby tato práce poskytla dostatek informací k pochopení 

tématu rodičovství osob s těžkým zrakovým postižením a stala se alespoň částečným zdrojem

odstranění některých příčin předsudků, které se ve společnosti stále objevují. Ráda konstatuji, 

že se toto očekávání podařilo naplnit.

Závěr: Požadavky na diplomovou práci považuji za splněné, práci za přínosnou, proto 

navrhuji, pokud se autorka úspěšně zhostí i obhajoby práce, hodnocení: velmi dobře až 

výborně.
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