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Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky 

Edukační metoda VOBS, kterou náš výzkumný tým rozpracovává již řadu let, je zatím na 

mládež vyžadující speciální péči aplikovaná pouze ojediněle. Několik takových aplikací ale 

ukazuje, že pokus adjustovat metodu VOBS i pro tuto mládež se jeví nadějně. Předložená práce 

představuje výrazný a zdařilý krok v uvedeném směru. 

Navazuje, zejména pokud jde o volbu výzkumného nástroje a použité metody experimentu i 

analýz, na sérii experimentů uskutečněných před několika lety doc. D. Jirotkovou a prof. G. H. 

Littlerem u žáků vidomých.  

Práce v rozsahu 150 stran je členěna do úvodu, dvou nosných kapitol, závěru, literatury a příloh. 

První kapitola (str. 13 – 57) je teoretickou přípravou výzkumu. Protože nejsem vzdělán v oblasti 

pedagogiky zrakově postižených žáků, mohl jsem u větší části této kapitoly posoudit pouze volbu a 

zpracování materiálu. To se mi jeví jako promyšlené. Soubor uvažovaných jevů je dobře volen, 

zpracování je jasné, celek přehledný. Nejvíce mne zaujaly myšlenky o deficitních kognitivních 

funkcích zpracované podle R. Feuersteina; zřejmě bude možné aplikovat je i v našem výzkumu.  

Zde bylo možno text napsat úsporněji. 

Druhá kapitola (str. 58 – 151) je věnována experimentům. Těch autorka uskutečnila 9. Šest 

experimentů se týkalo vždy jen jednoho žáka, tři experimenty se týkaly dvojice žáků. Při hodnocení 

této práce je nutno uvědomit si, že organizačně připravit experiment s nevidomými žáky je výrazně 

náročnější než u žáků běžných škol. Například zde v podstatě nelze dělat před-experiment, protože 

subjektů, které má experimentátor k dispozici je velice málo.  

Experimenty byly pečlivě připraveny a přesně podle připravených scénářů realizovány. I zde se 

v komunikaci se žákem projevila netrpělivost experimentátora, jev, který evidujeme u všech 

začínajících experimentátorů. Všechny experimenty byly natáčeny na video-záznam, protokolovány 

a analyzovány. Rozsáhlý, bezmála sto stranový materiál je napsán jasně a přehledně. Během 

experimentů se ukázalo, že pro žáka jménem TD byly připravené úlohy příliš náročné. Autorka to 

zjistila poměrně brzy, ale přesto původní scénář experimentů neměnila, což považuji za rozumné. 

Zjištění, k nimž dospěla, ji totiž umožní promyšleně připravit experimenty, které budou adresně 

směřovány na tu úroveň prostorového myšlení, kterou evidovala u žáka TD.  Pro další dva žáky, 

MK a NL byly experimenty obsahově přiměřené, pouze realizace byla časově sevřená. Rozdělení 

experimentů do více dnů by určitě dalo bohatší výsledky.  



Za nejhodnotnější na práci považuji analýzy a autorčinu sebereflexi. Analýzy mají profesionální 

úroveň, která je v diplomové práci silně nadstandardní. V analýzách lze sledovat i teoretickou 

přípravu autorky, její schopnost v reálných jevech vidět myšlenky, které nastudovala v odborné 

literatuře.  Z analýz je patrná snaha autorky nezůstat pouze u konstatování existujícího stavu, ale 

hledat doporučení pro vyučující, jak schopnosti prostorového vidění žáků zlepšovat. Autorčina 

sebereflexe (s. 145-147) ukazuje, co všechno se autorka při této práci naučila, jaké zkušenosti 

získala, i to, kam by mohla směřovat její případná další aktivita ve výzkumu.  

Práci považuji za výrazně nadstandardní a hodnotím ji známkou výborný. 

 

Milan Hejný 2.6.2013 

 

 



Nedostatky 

35. TGM je uváděna jako klasifikace. 

45  Z 9 zkoumaných zvolilo kužel 5 žáků (tj. polovina) 

50-57 rozsáhlé části textu jsou neúčelně opakovány. To degraduje práci, která má být odborná až 

vědecká ne administrativní .  

Žáky identifikovat raději křestními jmény než iniciálami.  

Čtenář by určitě uvítal tabulární přehled experimentů, případně i s minutáží 

 TD NL MK MK+NL NL+MK 

1 64-75 75-82 82-91   

2 92-95 95-98 98-102   

3    102-110  

4    110-122 122-136 

S 137-139 139-141 141-144   

 

Návrhy 

Připravit experiment směřovaný na úroveň žáka TD.  Porovnávání dvou těles; různé dvojice.  

To bude moje otázka u obhajoby.  


