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      Předkládaná bakalářská práce o rozsahu 57 stran je členěna do dvanácti kapitol. Výběr 

tématu byl ovlivněn prací s dětmi se zrakovým postižením, kde autorka pracovala na pozici 

osobní asistentky.  

      Teoretická východiska tvoří základní statistické informace o počtu zrakově postižených 

u nás a ve světě, definice používaných pojmů a základní informace o dítěti se zrakovým 

postižením. Samostatnou kapitolu tvoří vzhledem k závažnosti obsahu pojednání o 

prostorové orientaci a pohybu zrakově postižených. 

     Informace o vzdělávání ZP jsou obsahem kapitoly šesté. Pozornost je věnována 

inkluzivnímu vzdělávání i speciálním školám. Pozitivně hodnotím uvedení poslední právní 

normy k inkluzi z roku 2015. Svědčí o zájmu autorky o sledovanou problematiku.     

     V kapitole 10 jsou popsány organizace, jejichž cílem je podpora zrakově postižených. 

Autorka zde dokumentuje zájem o sledovanou problematiku v plné šíři.     

      Obsahem šetření je rozhovor s dvěma matkami zrakově postižených dětí. Otázky jsou 

formulovány tak, aby z odpovědí vyplynuly konkrétní závěry dokumentující život v rodině 

s ZP dítětem od jeho narození do současnosti. 

     Odpovědi jsou následně shrnuty, autorka je komentuje v podkapitolách s názvem 

Závěry vyplývající z rozhovoru. Uvádí zde pozitivní i negativní momenty života s dítěte se 

ZP. Z šetření vyplývá pochopení pro potřeby zrakově postižených, schopnost navázat 

kontakt s rodiči dětí do té míry, že byli ochotni ji sdělovat požadované informace. 

     Autorka prokázala, že je schopná dobře pracovat s literaturou. Kapitoly jsou z hlediska 

rozsahu vyvážené, obsahově autorka vybírá informace podstatné pro dané téma. Pozitivně 

hodnotím skutečnost, že si autorka nechala provést jazykovou korekturu, opakovaně 

konzultovala postupy při práci, připomínky pečlivě zapracovávala. 

  

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě. 

 

Klasifikace: Výborně 

 

V průběhu obhajoby by autorka mohla zodpovědět následující otázky: 

1. Všimla jste si nápadností ve vztahu mezi nevidomým bratrem a sestrou? 

2. S. 44 píšete, že by rodiče neohrozili život dítěte kvůli víře. Hrozí nebezpečí dítěti 

ze strany Svědků Jehovových?   
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