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Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
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Průběh obhajoby: Studentka představila téma své bakalářské práce zabývající se oblastí
rozvoje prostorové orientace a samostatného pohybu u dětí se
zrakovým postižením v raném věku. V teoretické části byl upřesněn
pojem prostorové orientace v raném věku a význam jednotlivých
smyslů v daném období ve vztahu k prostorové orientaci. Cílem
práce bylo zjistit zkušenosti osob se zrakovým postižením s
rozvojem prostorové orientace a samostatného pohybu. V empirické
části studentka zvolila kvalitativní přístup, metodou sběru dat se staly
polostrukturované rozhovory. Výzkumný soubor tvořila matka dítěte
se zrakovým postižením v předškolním věku a osoba v dospělém
věku se zrakovým postižením. Studentka představila závěry svého
šetření týkající se podpory těchto osob. Studentka upozornila, že jsou
výrazné posuny v možnostech podpory osob se zrakovým
postižením. Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a
oponenta. Studentka nekonzultovala metodologickou část práce s
vedoucím práce, z tohoto důvodu nebylo dosaženo vyváženosti mezi
teoretickou a empirickou částí práce. Studentka reagovala na dotazy
zahrnuté v posudcích. Studentka se vyjádřila k otázkám oponenta a
objasnila strukturu teoretické části práce.
Studentka bakalářskou práci obhájila. Všichni členové komise
hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení: dobře.
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