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vedoucího práce na bakalářskou práci 

Jméno a příjmení studenta: 
Téma bakalářské práce: 
Vedoucí práce: 
Termín odevzdání posudků (2x): 

Vadim Butakov 
Ověřování počítačových programů firmy Spektra ... 
doc. Zelinková 

do pátku 7. 5. 2010 

(Poznámka: vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jít k obhajobě /kde o výsledku 
rozhoduje státnicová komise/ i v případě záporných posudků, je bezpředmětné psát v závěru 

posudku" nedoporučuji k obhajobě". V tomto případě může pedagog navrhnout známku" 4" , 
tj. "neprospěl ". Děkujeme za pochopení.) 

Vadim Butakov zvolil téma jemu blízké vzhledem k obtížím, s nimiž zápolí od dětství. 
Zabýv~se technickými prostředky, které mohou usnadnit život lidem trpícím dyslexií. 
Popisuje využití počítačového programu Dolphin a programů dalších, původně určených pro 
osoby nevidomé v podmínkách studia na vysoké a střední škole. Je to téma velmi aktuální, 
neboť problematika osob se SPU je řešena pouze několik let. 

V bakalářské práci jsou nejdříve definovány SPU, následují stručné informace o jejich 
příčinách a projeveoh. Jsou zařazeny kapitoly a vlivu poruch na vývoj osobnosti jedince i na 
život v rodině. Následující kapitoly jsou věnovány dospělým se SPU. Postupně popisuje 
převládající obtíže v dospělosti, velmi stručně se zmiňuje o diagnostice a obtížích v životě. 

Stěžejní částí práce je popis programu Dolphin. Jsou zde podrobně popsány jeho funkce a 
přínos, kterým může být jeho použití v práci dospělého s dyslexií. 

Připomínky: 

1. Obsáhlý popis poruch učení, které nemají nic společného s používání počítačových 
programů, považuj i za zbytečný. 

2. Na základě současné literatury je možné více strukturovat popis obtíží dospělých. 
3. Chybějí informace o obtížích u dospělých v oblasti čtení a psaní a o možnostech jejich 

kompenzace. Chybí popis kognitivních funkcí a jejich vliv na život dospělého se SPU. 
4. Literatura není seřazena v abecedním pořadí, v některých případech je citována 

nesprávně, např. s.11, bod 8 pod čarou. 
5. V práci je mnoho pravopisných a stylistických chyb, v textu jsou nedokončené věty, 

např. S. 16. 
V práci je mnoho nedostatků způsobených subjektivními obtížemi autora ale též chvatem při 
zpracování tématu a nedostatečnou časovou rezervou pro dokončení práce. 

Otázky k obhajobě: 
I. Jak se projevuje dyslexie u dospělých ve čtení a v oblasti kognitivních funkcí. 
2. Doporučil byste program svým kolegům, kteří trpí dyslexií? Při kterých aktivitách? 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Přes uvedené nedostatky ji 
doporučuji k obhajobě. 
Klasifikace: dobře 
Praha 6.5.2010 Olga Zelinková ftr 


