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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

 Předložená bakalářská práce obsahuje 81 stran, 31 obrázků. Rozsah práce je dán šíří 
spektra tématu. Seznam použitých informačních zdrojů obsahuje 123 položek. 
Z hlediska rozsahu splňuje předložená práce plně požadavky kladené na bakalářskou 
práci.  

 Práce obsahuje titulní list, podepsané prohlášení autorky, název v českém a anglickém 
jazyce, abstrakt práce v českém jazyce a v anglickém jazyce, klíčová slova v českém a v 
anglickém jazyce, obsah a seznam informačních zdrojů. Předložená bakalářská práce 
obsahuje všechny požadované části. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce: 

 V teoretické části bakalářské práce student vymezil komunikační proces z hlediska 
znevýhodněného člověka s důrazem na alternativní komunikaci. 

 V dalších kapitolách teoretické části se student zabýval srovnáváním možností 
počítačových technologií z hlediska speciálního znevýhodnění člověka. 

 V hlavní části práce student podrobně srovnal jednotlivé způsoby řešení vnímání 
člověka počítačovými technologiemi a podrobil je analýze. 

 V závěrečné kapitole student konkretizoval modelové využití ICT prostředků pro 
autisty. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

 Zvolené téma považuji za zajímavé, protože práce může pomoci v orientaci v této 
problematice. 

 Přínos práce je i v mezioborovosti tématu. 
 Cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly splněny. 
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IV. Zpracování 

 Bakalářská práce je přehledná, jednotlivé její části na sebe logicky navazují.  
 Seznam informačních zdrojů speciálně aktuálních webových zdrojů je velice rozsáhlý. 

Odkazy na použité informační zdroje jsou uváděny v souladu s citační normou. 
 Po grafické i formální stránce plně splňuje bakalářská práce všechny náležitosti. 

 
V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 V závěru své práce píšete: „Specifika zařízení uvedená v práci mohou sloužit jako 
podklad pro návrhy systémů uplatnitelných ve speciální pedagogice.“ Jak konkrétně 
využijete výsledky Vaší bakalářské práce? 

 
VI. Celková úroveň práce:  

 Bakalářská práce Interakce s moderními technologiemi prostřednictvím projevů 
člověka splňuje po obsahové i formální stránce všechny náležitosti a požadavky, které 
byly vypsány zadáním. Odborná úroveň práce je vysoká vzhledem k náročnosti 
technologií. Výsledky práce jsou využitelné v praxi  

 
Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
Návrh hodnocení: Výborně 
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