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1. Zformulujte prosím u obhajoby, k jakým hlavním výsledkům jste ve své práci dospěla?  
2. Jaký je podle Vás největší přínos Vaší práce? Komu by měla práce nejlépe posloužit? 
3. Co pro Vás bylo při realizaci výzkumu nejtěžší? 

Předkládanou práci s názvem Edukační proces žáků se zrakovým postižením s akcentem na 
sociální dovednosti a zájmovou činnost hodnotím jako kvalitně zpracovanou.  
Autorka si v práci klade za cíl „zjistit míru zajištění zájmových činností pro žáky                              
se zrakovým postižením a poukázat na důležitost sociálních dovedností a rozvoje talentu                      
u žáků se zrakovým postižením ve školní i mimoškolní sféře vzdělávání. Cílem práce je také 
zjistit, jak pedagogičtí pracovníci speciálních základních škol a běžných základních škol                            
a rodiče zrakově postižených žáků nahlíží na problematiku inkluze u osob se zrakovým 
postižením.“ Autorka práci uspořádala do klasické dyády – teoretické a praktické části. 
Teoretická část vymezuje základní terminologii v oblasti zrakového postižení a zaměřuje se na 
podmínky edukačního procesu žáka se zrakovým postižením. Je zde rovněž poukázáno na 
význam rozvoje sociálních dovedností a talentu u žáků se zrakovým postižením, a konečně je 
zde i část o zájmových činnostech. V praktické části autorka představuje vlastní zrealizovaný 
výzkum kvantitativního charakteru, který byl založen na dotazování a doplněn o rozhovory se 
žáky se zrakovým postižením ze Školy Jaroslava Ježka (MŠ, ZŠ, PŠ a ZUŠ Jaroslava Ježka, 
Praha 1).  
 

Na práci oceňuji především: 

• volbu tématu z oblasti speciální pedagogiky, které se dotýká aktuálního problému 
vzdělávání v běžném vzdělávacím proudu vs. ve speciálních školách 

• autorčino zaujetí pro téma, které je zřejmé i z celého textu 

• autorčinu samostatnost při zpracovávání práce a vhled do tématu 

• pečlivé zpracování praktické části a snahu o dodržení správných metodologických 
postupů 

• formální zpracování práce – grafická úprava, návaznost kapitol a podkapitol, snahu 
o co možná nejlepší srozumitelnost textu pro čtenáře 

• zařazené přílohy  
 
Za nedostatky práce považuji: 

• místy se objevuje nejednotnost v citacích v textu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


