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Téma diplomové práce se jeví jako velice zajímavé pro zpracování. Osobně se mi líbí 

jedna ze stěžejních myšlenek autorky, jak ji formuluje v úvodu své práce „Pro zdravé rodiče, 

kterým se narodí dítě s handicapem, existuje služba rané péče, ekvivalent pro zdravotně 

postižené rodiče se zdravým dítětem už ale není.“ Autorka tím uvozuje své vlastní  téma, 

prozkoumat možnosti sociání podpory této cílové skupiny.  Za užitečný považuji autorčin 

záměr, připět empirickými daty k brožuře s názvem „Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti“ 

(Kavalírová, Liška, Vondráčková, 2015), kterou organizace Okamžik v době zrodu autorčina 

diplomového projektu plánovala vydat.

Práce má klasickou strukturu, přehledovou a empirickou část. Přehledová část obsahuje 

informace vztahující se k tématu zrakového postižení. Za přínosné považuji všechny části a 

oceňuji podrobný pohled na otázky psychosociálního zrání ve vztahu k vážnému zrakovému 

handicapu.

Praktickou část práce tvoří sonda s cílem: „popsat zkušenosti nevidomých rodičů s přípravou 

na příchod dítěte, s rodičovskou rolí a péčí o dítě v předškolním věku. Sonda má přiblížit 

způsoby zvládání rodičovské role, eventuálně popsat různé alternativní postupy, metody či 

kompenzační pomůcky, které těmto rodičům pomáhají vyrovnat jejich zrakový handicap. 

Zároveň se sonda zaměřuje na sociální služby dostupné této cílové skupině. Zjišťuje, zda a 

jaké sociální služby nevidomí rodiče využívají či využívali, jestli jim jejich nabídka přijde 

dostatečná, případně jaké sociální služby postrádají“. Autorka chce: čtenářům nabídnout výčet



pražských organizací poskytujících nevidomým rodičům nějaký typ služby, která jim může 

být nápomocna při zvládání rodičovských úkolů“.

Autorka k zpracování tohoto úkolu formulovala adekvátně výzkumné otázky. Jako metodu 

užila rozhovor a dotazník s otevřenými otázkami a dále analyzovala dokumenty. 

Autorka získala cenné  podrobné výsledky. Zpracovává je přehledným způsobem. Práce 

kromě závěru obsahuje diskusi. 

Po formální stránce diplomová práce odpovídá požadavkům. Má drobná výtka se vztahuje k 

užívání obecné češtiny místo spisovnějšího jazyka: „přijde mi“ místo „připadá mi“, je to „ o 

něčem“ místo „týká se to něčeho“ apod. 

V ostatních bodech jako je literatura, odkazy apod. jsem spokojená. 

Práci Bc. Barbory Hruškové považuji za zdařilou a víceméně průkopnickou. Navrhuji 

hodnocení výborně. 

   

Otázka: Zkuste formulovat hypotézu (hypotézy), jak by na některé otázky týkající se 

zkušeností s rodičovstvím i na otázky ohledně služeb pro zrakově postižené rodiče odpovídali 

mimopražští respondenti.  

V Praze 1.9. 2016 PhDr. Daniela Vodáčková

oponentka
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