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1. Cíl -záměr práce
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vymezen obecně a vágně
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X
2. Náročnost tématu na

střední

vysoká

zpracování teoretických poznatků

X

aplikaci použitých metod

X

zpracování empirických dat

X

3. Kritéria hodnocení práce
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výborně

stupeň splnění cíle práce

X

adekvátnost použitých metod, metodologie
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hloubka analýzy ve vztahu k tématu
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logická stavba práce

X

stylistická úroveň
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práce s literaturou, včetně citací

X

úprava práce (text, grafy, tabulky)

X

samostatnost při zpracování
4. Vztah k oborovému zaměření

nízká



velmi dobře

dobře

nevyhovující

nelze posoudit

značně

dostatečně

rozvíjí základní zaměření profilu absolventa

X

rozvíjí dílčí část formování profilu absolventa

X

nedostatečně

5. Hodnotící kategorie specifické pro obor

6. Připomínky a otázky k obhajobě:
Autorka BP se v její teoretické části věnuje na úvod zrakovému postižení, dále pak specifikuje základní
předpoklady pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých, následně přibližuje kompenzační pomůcky, jichž mohou
osoby se ZP pro zkvalitnění prostorové orientace využívat. Následně se věnuje struktuře úprav prostředí staveb pro
samostatný pohyb a orientaci nevidomých, přičemž neopomíjí uvést ani popis bariér a kritéria pro bezbariérové užívání
stave. Zmiňuje také zásady komunikace a doprovázení nevidomých osob.
PČ BP je orientována do oblasti analýzy bariérovosti města Třebechovice pod Orebem pro nevidomé osoby a
návrh opatření pro snížení prostorových a orientačních bariér v tomto městě.

a)

připomínky:



vazebné předložky a spojky na koncích řádků;

b)

kladné stránky práce:






zajímavé, z hlediska (speciálně) pedagogické teorie a praxe zajímavé téma;
osobní invence autorky BP;
počet odborných pramenů;
vhodně zvolené přílohy + fotodokumentace + návrhy/nákresy;
přehlednost prezentovaných dat.

c)

otázky k obhajobě:

1.

Vyjádřete se k připomínkám uvedeným v textu posudku BP.

Závěr:
Práce splňuje základní kvalifikační předpoklady, jež jsou kladeny na práce daného charakteru. BP je
doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň: A
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