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Text posudku (rozsah v rámci předepsané osnovy dle zvážení oponenta)
a. Aktuálnost námětu: vysoká
Rozvoj současné společnosti v oblasti osobnostní (i technické) nabízí stále vyšší možnosti
vzdělávání a osobního rozvoje. Zvyšuje se však i potřeba vytvořit podmínky i pro skupiny
populace s některými handicapy. Nejde však pouze o vytvoření pomůcek pro takto
znevýhodněné jedince, ale zejména poskytnout možnost seznámit se s touto problematikou
i těm, kteří s těmito skupinami pracují. Předložená práce Mgr. Beneše, která se zabývá
problematikou souvisejícím se zrakovým poškozením, je v tomto směru jednoznačně
přínosná a aktuální.
b. Přístup k řešení: aktuální, moderní, komplexní
Z předloženého textu jednoznačně vyplývá, že autor je s řešenou problematikou nejenom
velmi dobře seznámen a že s jednotlivými metodami systematicky pracuje a je dále rozvíjí,
do podoby, která nejenom že umožní čtenáři práce podrobně se seznámit s daným tématem,
ale i pochopit souvislosti této problematiky.
c. Použitá metodologie: správná a korektní
V práci je zřejmé, že autor spisu má dokonalý přehled o prezentované problematice jak
teoretický, tak zejména praktický. Mimo jiné i díky tomu hodnotím práci jako vysoce
odbornou, ale současně i dobře čtivou.
d. Kvalita a správnost a původnost dosažených výsledků: výsledky jsou správné,
originální a plně akceptabilní
Autor monografie vychází z dosavadních poznatků, na které navazuje svými výzkumnými
výsledky. Při jejich formulování vychází z poznatků behaviorální analýzy (kap. 2.2).
Posoudit originalitu výsledků této práce umožňuje zejména 5. oddíl práce – Výzkumná
část, ve které Mgr. Beneš prezentu výsledky výzkumného souboru, do kterého bylo zařazen
celkem 710 probandů. Materiál takto vytvořený a zpracovaný není pouhým odskokem
autora do oblasti, o které by usoudil, že je pro výzkum dobrá a vhodná, ale svědčí o velmi

dobrých znalostech jak teoretických, tak odborných, postavených na kvalitních profesních
a vědeckých základech. Práce jednoznačně znamená originální vnos jak poznatků, tak
doporučení.
e. Uplatnitelnost výsledků v praxi a pro rozvoj oboru a další bádání
Autor oponentského posudku se pohybuje ve zdravotnickém prostředí téměř padesát let,
během kterých měl možnost seznámit se s celou řadou doporučení a postup, které směřují
k nápravě a odstranění osobnostních handicapů. Práce Mgr. Beneše – mimo popis
zrakových postižení a mimo výčet možné nápravy, je přínosem v oblasti speciální
pedagogiky a perfektním návodem a doporučením jak pro jedince s touto patologií, ale
zejména pro všechny, kdo s těmito klienty pracují. Tento pohled je nejlepším zhodnocením
aplikace doporučení pro praxi.
f. Formální úprava a jazyková úroveň práce
Po formální stránce odpovídá předložená práce všem standardním požadavkům, kladeným
na habilitační spis, i předpisům platným na MU.
Členění textu a jeho jednotlivých kapitol a podkapitol je logické, má dynamiku a spád.
Informace zde předložené mají logickou návaznost a gradují v potřebná doporučení,
případně návody.
Jazyk práce je spisovný, s kvalitním pravopisem a odpovídající skladbou textu.
Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce (počet dotazů dle zvážení oponenta)
Současný trend kompenzovat některé patologie oční čočky operační technikou se dostal do
fáze nabídky náhrad monofokálních, bifokálních a multifokálních. Existuje standardní
optimální postup, který by před touto intervencí umožnil – s nejvyšší možnou mírou
pravděpodobnosti – predikovat, zda pacient bude více ohniskovou čočku dobře tolerovat po
stránce funkční?
Závěr
Habilitační práce Mgr. Pavla Beneše „Zraková postižení – behaviorální přístupy při edukaci
s pomůckami“ splňuje požadavky standardně kladené na habilitační práce v oboru Speciální
pedagogika. Autor oponentského posudku zmíněného habilitačního spisu proto doporučuje VR
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dále pokračovat v řádném habilitačním řízení a po
splnění dalších, zákonnou normou předepsaných podmínek, toto řízení dovršit návrhem na
udělení Mg. Pavlu Benešovi vědeckopedagogickou hodnost docent.

V Brně 20. listopadu 2018
…………………….
Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M
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