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Věnuje se tématu hmatového vnímání u dětí v předškolním věku.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (zrakové
postižení a vývoj dítěte se zrakovým postižením, kompenzační
smysly. Uvedla hlavní záměr a postup řešení praktické části práce.
Sledován byl rozvoj hmatového vnímání v rámci poradenského
prostředí a speciální mateřské školy.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice rozdílnosti zobrazování v hmatových knížkách v nás i v
zahraničí. Uvedla poznatky, které jí při studiu literatury překvapily.
Objasnila přínos práce pro obor speciální pedagogika a její
využitelnost pro inkluzivní prostředí. Popsala možnosti senzopatické
hry pro rozvoj hmatu. Diskuze byla zaměřena na využití odborné
literatury (zahraniční i české) při řešení bakalářské práce. Studentka
věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila.
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