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1. Čím si vysvětlujete, že pedagogové hodnotí dostupnost výukových materiálů jako dostačující, 
kdežto převážná část studentů zastává opačný názor?

2. Vysvětlete, proč bylo problematické přesvědčit respondenty ke spolupráci?
3. Je „individuální přístup“ ve výuce opravdu metoda?
4. Co považujete při výuce zrakově postiženého žáka na hudební nástroj za nejtěžší?

Předkládanou práci s názvem Vzdělávání dětí se zrakovým postižením se zaměřením na 
hudební výchovu hodnotím jako kvalitně zpracovanou práci s dobrým vhledem do sledované
problematiky. 

Cílem autorky bylo v práci zmapovat současnou situaci vzdělávání zrakově postižených 
s důrazem na výuku hudby. V teoretické části se autorka zabývá stručnou historií vzdělávání 
dětí se zrakovým postižením, dále se věnuje typům škol pro zrakově postižené, možnostmi 
vzdělávání zrakově postižených, metodám výuky, stručně zmiňuje etiologii zrakových vad a 
zabývá se také uplatněním zrakově postiženého jedince v oblasti hudby. 

V empirické části autorka prezentuje poměrně rozsáhlý výzkum kvantitativního charakteru, 
který realizovala pomocí dotazníků a doplňujících rozhovorů. Výzkumný vzorek sestával ze 
zrakově handicapovaných pedagogů a z pedagogů, kteří učí zrakově postižené žáky (Škola 
Jaroslava Ježka v Praze, ZŠ pro zrakově postižené – Praha 1, SŠ, ZŠ a MŠ Prof. V. 
Vejdovského v Olomouci, ZUŠ v Praze, v Moravském Krumlově a Poděbradech, Konzervatoř J. 
Deyla), a dále pak ze studentů hudebních oborů (posluchači Konzervatoře Jana Deyla, AMU 
v Praze, JAMU v Brně, UP v Olomouci).

Na práci oceňuji především:
 výborný vhled autorky do zvolené problematiky, který se prolíná celou prací a práci 

tak činí velmi čtivou
 poměrně rozsáhlý výzkumný vzorek respondentů z různých krajů ČR
 kvalitně zpracovanou empirickou část
 zajímavá výzkumná zjištění
 přílohy.

Za nedostatek práce považuji:
 místy horší větná stylistika v teoretické části.


