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Hodnocení:

Autorka Adéla Koudelková se ve své práci zabývá integrací dětí se zrakovým 
postižením do hodin TV.

Teoretická část se věnuje zrakovému postižení, problematice vzdělávání osob se 
zrakovým postižením a jejich integraci do hodin tělesné výchovy. 

V praktické části je popsán způsob sběru dat, uvedena kazuistika sledovaného žáka i 
záznamy rozhovorů. Získané informace jsou následně diskutovány. 

Problematika integrace žáků se zrakovým postižením do hodin TV je přínosným 
tématem a jeho přiblížení pedagogickým pracovníkům i širší veřejnosti považuji za 
velmi potřebné. 

Předkládaná práce svým rozsahem odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 
Studentka prokázala schopnost vyhledat relevantní literaturu.

Vzhledem k tomu, že měla studentka přerušené studium, docházelo ke konzultacím ve 
velké míře přes email. Většina připomínek byla v bakalářské práci zohledněna, avšak
například citace literatury, názvy a logická stavba některých kapitol, definování 
jednotlivých pojmů aj. zůstaly v původní podobě. Neměla jsem také možnost přečíst 
si všechny části bakalářské práce s dostatečným časovým odstupem od odevzdání tak, 
aby bylo možné mé připomínky zapracovat.

Více pozornosti při psaní by bylo vhodné věnovat kapitole diskuze. Nejsou zde 
rozebírány všechny vědecké otázky i množství citovaných studií a literatury by mělo 
být větší.

Zásadní připomínky mám ke způsobu citace literatury - zejména vynechávání jednoho 
či více autorů při uvádění zdroje v textu. U přímých citací často není uvedeno číslo 
stránky.



Autorka prokázala schopnost vyhledat relevantní zdroje k napsání bakalářské práce. 
Při jejich zpracování a interpretaci je možno nalézt rezervy, které by však neměly 
zakrýt přínos této práce. Přes výše uvedené výhrady souhlasím s předložením této 
bakalářské práce k obhajobě.

Navrhované hodnocení: velmi dobře.

Otázky k obhajobě:
1) Co bylo, podle Vás, největším přínosem integrace do běžné základní školy pro 

sledovaného žáka? 

2) Myslíte si, že by zařazení Petra do speciální školy mohlo mít nějaké výhody oproti 
integraci do běžné základní školy. Pokud ano, tak jaké? 

V Praze 1. května 2013                                                                 Mgr. Eva Prokešová


