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   Zvolené téma je zajímavé, i když zrakově postižení žáci již mají možnost se 

vzdělávat jak formou integrace, tak ve speciálním školství. Vzhledem k jejich 

speciálním vzdělávacím potřebám je důležité je podpořit a umožnit jim  získat          

co nejkvalitnější vzdělání. Předložené téma souvisí se studovaným oborem.  

   Svoji bakalářskou práci si autorka rozdělila na část teoretickou a praktickou, 

které jsou z hlediska počtu stran vyvážené. 2.kapitola  ( teoretická část ) -  2.1 

zahrnuje základní informace o zraku, klasifikaci a charakteristiku zrakových 

vad, prostorovou orientaci a soběstačnost při sebeobsluze a základy komunikace 

se zrakově postiženým. V podkapitole 2.2 a 2.3 je vysvětlena problematika 

pedagogické integrace, její formy, výhody a nevýhody, IVP, role asistenta 

pedagoga, speciální vzdělávání zrakově postižených a jeho specifika včetně 

druhů těchto škol. 3.kapitola ( praktická část ) obsahuje cíl, charakteristiku 

zkoumaného vzorku, metodu výzkumu  a jednu případovou studii vybraného 

respondenta se zrakovou vadou , který prošel v jeho vzdělávacím procesu oběma 

možnostmi vzdělávání. 

   Studentka si stanovila dva cíle bakalářské práce: 1. charakterizovat integraci a 

speciální vzdělávání zrakově postižených a 2.komplexně popsat možnosti a 

průběh integrace a speciálního vzdělávání u vybraného respondenta po celou 

dobu jeho vzdělávacího procesu. Tyto cíle splnila. Uspořádání kapitol teoretické 

části je logické, předložené informace jsou důležité ve vztahu k tématu a cílům 

práce. V podkapitole 2.3 mohla podrobněji vysvětlit metody čtení a psaní, které 

se používají ve speciální škole pro zrakově postižené, učebnice, další 

kompenzační pomůcky a programy středních škol.  Studentka přitom využívá 

aktuální informační prameny ( 41 titulů a elektronické zdroje ), počet citací a 

odkazů uvedených v textu je velký, citační normu dodržuje. Praktickou část 

tvoří kvalitativní výzkum, který zahrnuje podrobnou případovou studii jednoho 

muže s těžkou slabozrakostí, která je zpracována od jeho dětství po současnost. 

Podklady pro její sestavení získala metodami individuálních polostrukturova- 

ných rozhovorů s Jakubem, jeho rodiči a analýzou dokumentace, např. lékařské 

zprávy CZV, zprávy od speciálního pedagoga ze SPC pro ZŠ , SŠ a VŠ.Některé 

položené otázky jsou součástí přepsaných rozhovorů.Na základě přehledného 

uspořádání množství informací, které se jí podařilo o respondentovi získat, 

zpracovala jeho komplexní a autentickou kazuistiku.V závěrečné diskusi se 

zamyslela nad otázkami, které ji vyplynuly z analýzy získaných informací. 

   Předložená bakalářská práce má celistvou strukturu a přiměřený rozsah, její 

formální a jazyková úroveň je dobrá, v textu je několik gramatických chyb. 

Mám pouze připomínku k číslování kapitol, protože úvod, závěr, seznam 



použitých zdrojů a příloh se nečíslují. Myslím si,že hlavně praktická část 

posuzované práce najde dobré využití, protože může posloužit jako východisko 

pro komparaci s dalšími podobnými případovými studiemi. Proto bakalářskou 

práci Anny Kaiserové doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikační stupeň 

výborně. 
 

 

Otázky: 1) Popište ŠVP OA pro zrakově postižené a bakalářský program TV a 

sport osob se specifickými potřebami. 

              2) Porovnejte u popisovaného respondenta způsoby vzdělávání, kterými 

prošel.  

              3)Jaké zaměstnáni ( pracovní náplň ) má Jakub v Léčebně Dr.Filipa v  

v Poděbradech? 

 

 

 

 

 

 

V Praze 18.5.2016                                             PhDr.Jitka Cintlová 
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