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Cíl práce: Cílem práce je zkoumat efekt edukačního programu na znalosti středoškolských 

studentů o asistenci osobám se zrakovým postižením ve veřejném prostoru. Vedlejším 

cílem je shrnout praktické a bezpečné zásady pro doprovázení nevidomého jedince ve 

veřejném prostoru a poukázat na důležitost edukačních programů pro veřejnost.  

Kritéria hodnocení práce      

 Stupeň hodnocení 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce x    

Teoretické znalosti x    

Vstupní údaje a jejich zpracování x    

Adekvátnost použitých metod x    

Logická stavba práce  x   

Práce s literaturou včetně citací x    

Využitelnost výsledků v praxi  x   

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu  x   

Úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   

Stylistická úroveň x    

 

Připomínky:. V popisu výzkumného souboru postrádám informaci, zda bylo věkové rozdělení 

respondentů v obou skupinách stejné. V názvech grafů je nejednotnost. Pro potvrzení či zamítnutí 

hypotézy je vhodné použít adekvátní statistickou metodu. U odpovědi na výzkumnou  otázku číslo jedna 

je odkaz na graf č. 12 a 13, které nicméně neodpovídají na první část výzkumné otázky. Shrnutí 

praktických a bezpečných zásad (vedlejší cíl práce) se v textu poněkud ztrácí. 

Hodnocení: Autorka bakalářské práce si zvolila téma vzhledem  ke svým zkušenostem s prací 

v poradenském centru pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Znalost možností jak  pomoci zrakově 

postiženým je potřebná, seznámení s problematikou je vhodné již ve školním věku, a proto práce takto 

zaměřená je přínosná a aktuální.  Problematika zrakového postižení je zpracována na přiměřené 

úrovni, výsledky šetření jsou přehledně zpracovány a komentovány.  

 



Předložená práce splňuje svým obsahem i rozsahem požadavky kladené na bakalářskou práci a 

proto ji doporučuji k obhajobě.  

Navržená klasifikace: 1 - 2 

Otázky k obhajobě: Pokud by se testovaní studenti nějakou formou seznámili s problematikou již dříve,  

mohla by tato skutečnost ovlivnit správnost odpovědí kontrolní skupiny. Zjišťovala jste před testem tuto 

možnost?  
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