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   Předkládaná bakalářská práce s názvem „Integrace a speciální vzdělávání zrakově postižených“ 

byla vypracována v rozsahu 50 stran. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou, obsahuje i přílohy 

a vpředu práce seznam použitých zkratek, obrázků a tabulek. 

   V úvodu práce autorka informuje o důvodech výběru tématu. Téma práce je vhodně zvolené, 

aktuální a zajímavé. Je zde srozumitelně formulován cíl pro teoretickou i praktickou část práce. 

   V teoretické části práce se snaží přiblížit problematiku postižení zraku a ukázat možnosti integrace i 

vzdělávání osob se zrakovým postižením ve speciálních školách.  

   První kapitola teoretické části práce se zaměřuje na zrak, zrakové postižení, vady, ale i běžné 

dovednosti, soběstačnost, sebeobsluhu a komunikaci osob se zrakovým postižením. Je dobře 

propracovaná, přehledná a má logickou stavbu. 

   Druhá kapitola je věnována integraci. Autorka zde srozumitelně definuje pojem integrace, uvádí 

formy a faktory ovlivňující její úspěšnost, výhody a nevýhody, objasňuje IVP- individuální vzdělávací 

plán, možnosti využití asistenta pedagoga, kompenzačních pomůcek a poradenských a diagnostických 

pracovišť.  

   Třetí kapitola vysvětluje pojem speciální vzdělávání a popisuje jeho specifika. Autorka zde 

přehledně uvádí druhy vhodných škol a jejich zaměření. Výhody a nevýhody speciálního vzdělávání 

vhodně shrnula do tabulky č. 4. 

   Navazuje praktická část práce. Cílem praktické části bylo zjistit a komplexně popsat možnosti a 

průběh vzdělávání u konkrétního respondenta – osoby se zrakovou vadou, který prošel běžnou 

školou, využil možností integrace i speciální školy. Autorka si vymezila několik cílů pro praktickou část 

a shrnula je v kap. 3.2 „Struktura práce“. Rozhodla se provést kvalitativní výzkum, pro který získala 

informace pomocí polostrukturovaného rozhovoru s osobou se zrakovým postižením a osobami 

z nejbližšího okolí. Celý průběh velice pečlivě, podrobně a empaticky, vzhledem k citlivým osobním 

údajům, zapsala a zpracovala, poté v práci prezentovala se souhlasem a pečlivém uvážení všech 

zúčastněných. Tématem se autorka zabývá dlouhodobě a je vidět, že se v odborné terminologii i 

situaci dobře orientuje.  

   Získání, zpracování i ověřování dat o respondentovi bylo časově velmi náročné, ale domnívám se, že 

i on sám se zamyšlením nad minulostí s člověkem znalým problematiky obohatil. Seznámení 

s možnostmi výchovy a vzdělávání, postoji  a postřehy osob se zrakovým postižením, rodinných 

příslušníků a nejbližších z jeho okolí, představením speciálních pomůcek, možností sociální podpory a 

dalších skutečností souvisejících s jeho běžným životem, mohou být návodem, pomocí či jen šířit 

osvětu mezi samotné osoby s postižením, či jpřiblížit možnosti těm, které tato problematika zajímá. 

   Práce má praktické využití. 



   Celá bakalářská práce je po stránce obsahové i formální na velmi dobré úrovni. Najdeme zde jen 

několik drobných překlepů. Poměr obsahu části teoretické a praktické je vyvážený. Počet a výběr 

titulů použité literatury i práce s literaturou včetně citací je také velmi dobré úrovni. 

   Práce je přehledná, propracovaná a data předkládaná v praktické části byla vhodně zvolena i 

prezentována. 

   Cíl práce byl splněn. 

 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň: výborně 

   

 

 

Otázky doporučené k obhajobě: 

1. V práci uvádíte několik „ zlomových bodů“ v životě konkrétního člověka se zrakovým postižením, 

které to podle Vás byly? 

2. Máte možnost porovnat život dívky se zrakovým postižením, u které v současné době pomáháte 

jako osobní asistentka při studiu na VOŠ. V čem se její život, týkající se studia, nejvíce liší od života 

studenta, jehož kazuistiku jste vytvořila? 

3. Kdybyste měla tu moc, co byste v jejich životě změnila? 

4. Připadá Vám, že informací, týkající se zrakového postižení a možností vzdělávání osob se zrakovým 

postižením, lze v současné době nalézt dostatečné množství? 
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