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Obsah práce:
Ve své práci se autorka zabývá problematikou integrace do hodin tělesné výchovy 
v běžné základní škole.
V praktické části nabízí kazuistiku chlapce se zrakovým postižením, úspěšně 
adaptovaného do hodin TV.

Připomínky k práci:

Slohová, gramatická ani odborná úroveň práce není příliš vysoká. Často se vyskytující 
nedostatky jsou:
1) věty nevhodně formulované, bez důležitých větných členů či zakončené nevhodným 
interpunkčním znaménkem. 
Např. v abstraktu: „Zjišťuji,... jak si myslí, že je vnímán svým okolím?"
V kasuistice (s.  46):
Zbytky zorného pole.
Předepsána BH.
Korekce se nelepší...
Vést žáka ke zkvalitnění práce před upřednostňováním kvantity.
V závěru (s. 63):
Pomineme-li fakt, že v současnosti je integrace žáků se zrakovým postižením do běžných 
tříd základních škol diskutovaným tématem.

2) věty v básnickém stylu nevhodném pro závěrečnou vědeckou práci. 
- Chtěla bych všem alespoň poodhalit něco z obrovské síly, jež se v lidech s postižením 
skrývá. V enormním, ale často potlačovaném, potenciálu k uzdravování společnosti nás 
mohou např. naučit znovu vidět věci, na kterých opravdu záleží...(s. 9)
- Hlavním cílem práce je vhled do problematiky integrace zrakově postiženého žáka. 
(Abstrakt)

3) v teoretické části práci množství balastních nic neříkajících vět na úkor skutečných 
faktů a relevantních vědeckých informací. Ačkoli se kapitoly co do rozsahu jeví v 
pořádku, nabízené informace jsou příliš banální (opakují se informace typu: "zrak je pro 
nás důležitým smyslem", "smyslovým orgánem zraku jsou oči", "zrak umožňuje zrakovou 
percepci").
Informace, které jsou v práci uvedeny, nejsou přehledně členěny. Příkladem může být 
strana 13 s kapitolou Klasifikace zrakových vad.
- Obvyklé je přehledné dělení podle různých faktorů (doba vzniku, příčina, tíže 
postižení). Autorka jednotlivé typy dělení graficky neoddělila a tím zhoršila orientaci 
v textu. Nevycházela z celosvětově uznávaných mezinárodních klasifikací (mezinárodní 
klasifikace nemocí a mezinárodní klasifikace funkcí), ale nabídla jen pár různorodých 
hledisek.



- „Důležitým faktem je, zda se jedná o tzv. reparabilní defekt s upravitelnou korekcí zraku 
a zvratnou prognózou nebo o ireparabilní defekt, což je v našem případě degenerativní 
zrakové postižení.“ Autorka v uvedené větě zaměnila fakt za faktor. Dále nedostatečně 
vysvětluje termín ireparabilní, který nelze omezit na degenerativní postižení, ale zahrnuje 
též jakákoli jiná poškození (vrozené vady, úrazy, nádory), kdy jsou změny nevratné.
- „Klasifikace zrakových vad rovněž vychází z hledisek speciálně pedagogických a 
psychologických.“ Opravdu? Jaká je psychologická klasifikace zrakových vad?
Text dále pokračuje charakteristikou různých typů postižení. U nich se vyskytují jako 
základní údaj číselné hodnoty („Nevidomost je ireverzibilní pokles centrální zrakové 
ostrosti pod 3/60- světlocit“), jejichž vysvětlení však v práci není. Je možné jejich 
dodatečné vysvětlení?

4) časté opakování vět s naprosto stejným významem.
Např. trojice vět na straně 11: "Pokud k takovým poškozením dojde, nemusí se projevovat 
stejně. V mnoha případech záleží na typu a stupni vzniklého zrakového postižení." 
"Následky poškození zraku jsou u každého člověka jiné."
Či trojice vět na straně 12 a 13: "Každého člověka se zrakovým postižením lze ... zařadit 
do určité kategorie zrakových vad. Zrakové postižení můžeme tedy kategorizovat podle 
několika indicií." "Skupinu osob se zrakovým postižením lze rozdělit podle řady kritérií."

5) chyby ve shodě podmětu s přísudkem a dalších gramatických pravidlech.
- tyto fakta (s. 21)
- cvičení budou vnímány (s. 37)
- kritéria, které považuji za podstatné (s. 25)
- Petrovi reakce jsou pomalejší (s. 56)
- výsledky Petrovi edukace (s. 57)
- množství termínů, které se stali synonymem (s. 61)

6) vágní nakládání s odbornými termíny, které jsou často vysvětlovány velmi nepřesně.
- S. 21: „Oftalmopedie, stejně jako tyflopedie se zabývají fyziologií a patologií zrakového 
ústrojí“. Hned tato první definice je zavádějící a zřejmě došlo k záměně za oftalmologii. 
Následuje i několik dalších definic, které již lépe charakterizují výrazy jakožto názvy 
speciálně pedagogické disciplíny zabývající se problematikou zrakově postižených. Vše 
je zakončeno větou: „Tyto fakta bychom mohli považovat za důsledek toho, že na tyto 
termíny můžeme nahlížet jako na synonyma.“ Pomineme-li chyby v konstrukci věty, je 
třeba ocenit, že alespoň na konci odstavce se autorka dobrala k tomu, že opravdu oba 
názvy mají stejný význam – což z první věty tak rozhodně nevyznívalo.
- S. 13 – „Etiologie klasifikuje podle doby vzniku postižení“. Nikoli, etiologie je nauka o 
příčinách.
- S. 45 – Trinatopi, degeneratio tapetoret. Bilat., nystagmus – výrazy v kasuistice jsou 
nevhodně krácené a pouze řazené za sebou, takže jejich vysvětlení není na první pohled 
zřejmé
- „Pokud se jedná o služby osobám a žákům se zrakovým postižením, pak téměř v každém 
větším městě fungují speciálně pedagogická centra... S ohledem na množství povinností 
plynoucích z této profese budu uvádět alespoň služby, které mají své místo v procesu 
integrace zrakově handicapovaných.“ (S. 29) Speciálně pedagogické centrum nepovažuji 
za profesi, ale za zařízení či instituci.

7) absence seznamu zkratek a výskyt zkratek s nejistým významem. Např.:
- BH (s. 46)
- ZP (míněni zrakově či zdravotně postižení? – s. 46)



Otázky k obhajobě:
1) Na straně 25 se uvádí, že integrovaní žáci mohou mít později potíže se 

sociálním začleněním, protože nemají možnost konfrontovat prožitky se stejně 
postiženými dětmi. Domníváte se opravdu, že tomu tak je a integrace do běžné 
školy zvyšuje riziko potíží se sociálním začleněním?

2) „Kompetentními asistenty v tělesné výchově jsou pouze absolventi studijního 
oboru Aplikovaná tělesná výchova (ATV) nebo studenti oboru Speciální 
pedagogika a Tělesná výchova.“ S. 36. Víte, jak se jmenuje tento obor na Vámi 
studované fakultě?

3) S. 47 – O práci speciálně pedagogického centra bylo uvedeno: „Byl vypracován 
mimo zrakového listu i návrh na ekonomickou rozvahu pro pedagogy.“ Co tím 
bylo míněno?

Hodnocení:
Bakalářská práce Adély Koudelkové se zabývá zajímavým tématem integrace žáka se 
zrakovým postižením do hodin tělesné výchovy.
Úroveň shromážděných teoretických informací a jejich uspořádání jsou podprůměrné. 
Postrádám řadu základních údajů a témat: 

- jasná kritéria, podle kterých lze klasifikovat zrakové vady.
- přehledně uspořádané speciálně pedagogické metody pro práci se zrakově 

postiženými, zvláště pak metody používané v TV
- přehled pomůcek, které se používají v hodinách TV zrakově postižených 

(velmi vítané by bylo jejich uvedení do obrazové přílohy)
- pohybové aktivity a sporty zrakově postižených (např. autorka v práci 

náhodně zmíní termíny goalball, trailing či showdownové stoly, ale bližší 
vysvětlení nenabízí).

Autorka v diskuzi uvádí, že v teoretické části vycházela z americké a australské 
literatury, která se integraci podrobně věnuje. Tato informace se týká dvou prací, 
které jsou však v teorii citovány minimálně (a ještě špatně – na straně 23 je citován 
pouze jeden ze dvou autorů Ainscow a Booth).
Práci chybí seznam zkratek.

Praktická část nabízí případovou studii, v níž se zabývá procesem integrace do TV 
zrakově postiženého chlapce. Jednoznačně nejlepší částí práce jsou dva zajímavé 
rozhovory: s učitelem a s žákem samým. Máme možnost poznat příběh úspěšné 
integrace, kdy díky nasazení mladého učitele TV a asistentky žáka se podařilo 
významně pozitivně ovlivnit nejen vztah probanda pohybové aktivitě, ale i jeho 
celkový vztah ke kolektivu, ke škole a dokonce i sám k sobě. Takový příběh má 
velkou sílu a bezesporu by si zasloužil vyvození hlubších závěrů a ev. i další 
zpracování.

Bohužel má praktická část práce i řadu nedostatků. 
Anamnestická část není příliš vhodně členěna. Vyskytují se v ní neúplné věty, které 
svědčí o tom, že byly bez rozmyslu převzaty z různé dokumentace.
Z oddílu „Diagnóza“ nevyplývá, jaké je vlastně reálné zrakové postižení sledovaného 
chlapce. Pasáž týkající se rodiny je na kasuistiku příliš stručná. Ze strohého 
„Sourozenci – bez zrakové vady“ nemůžeme nahlédnout kontext rodinné situace 
(Kolik má sourozenců? Jak jsou staří? Jakého jsou pohlaví? Přispěla jejich přítomnost 
k rozhodnutí pokusit se integrovat nevidomého Petra do běžné základní školy?) Oddíl 



„Osobní anamnéza“ nabízí směs informací zdravotních i školních, které by si 
zasloužily být zpracovány odděleně.
„Psychologická anamnéza“ nám nabízí minimum údajů o povaze a intelektu 
zkoumaného jedince. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci kvalitativní, měly by 
právě takové údaje stát v centru pozornosti výzkumníka.

Autorka si ve své práci stanovila tři výzkumné otázky. V diskuzi se jí však podařilo 
odpovědět pouze na dvě z nich. Namísto odpovědi na první otázku (jak žák 
subjektivně vnímá svoji situaci?) autorka opět uvádí vnější pozorované 
charakteristiky začlenění žáka a jeho subjektivnímu vnímání se nevěnuje. 

Ačkoli si autorka pro svoji práci zvolila přínosné téma, celkové zpracování vykazuje 
řadu nedostatků. Lze nicméně přihlédnout k tomu, že se jedná o práci bakalářskou a 
autorka bude mít v budoucnu možnost svoji práci dále zkvalitňovat.

Práci tedy doporučuji k obhajobě a hodnocení ponechávám na průběhu obhajoby.

V Praze, 29.4.2013                               PhDr. Jitka Vařeková, PhD.
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