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Habilitační přednáška Mgr. Pavla Beneše, Ph.D. byla zaměřena na velmt závaŽnou
problematiku týkajícíse práce s optickými a digitálními pomůckami u osob se zrakovým
postiŽenímpro speciální pedagogy. Jedná se o téma interdisciplinámě prostupujícíjak
edukačními,tak klinickými obory s velmi vysokým diagnostickým a hlavně terapeutickým
potenciálem.
V úvodupřednáškybyli přivítáni přítomníhostéz řad odbornéveřejnosti,v návaznostipak jiŽ
uchazeč seznámil přítomnés obsahem přednášky a jejím hlavním cílem, přičemŽ hned
v úvoduakcentovalmezioborový přesah a kontexty zasahujícído oblasti předevšímspeciální
pedagogiky. Následoval výčet hlavní odbomé angažovanostiuchazeěe i v mezinárodním
přesahu. Dále byly představeny dopady využiti optických a digitálních pomůceku osob se
zrakovým postiženímv ruzných kontextechprostředía s ohledemna dopad na jejich chování.
Uchazeč se dále věnoval etiologii aktuálně nejčastějších
zrakových vad a také rizikům
vznikajícímz absence identifikace zrakových obtížia jejich korekce speciálními optickými
pomůckami.
Přednáška byla v rámci prezentace doplněna ilustrativní obrazovou dokumentací a
praktickými ukázkami dopaduzrakovéhopostiŽení.Uchazečvstupoval do praktickéinterakce
s přítomnýmia využívalreálných situacípro doplněníteoreticky prezentovanýchinformací.
Věnoval se mimo jiné klasifikaci pomůcek a jejich ýhodám a nevýhodám a některým
faktorůmovlivňujícímefektivitu vyuŽití pomůcek,např. motivačnímfaktorům,|'zikálním
faktorůmprostředí,individuálnímrizikům z důvodukaŽdodennilžívánia dalšímokolnostem.
opět doprovázenopraktickými ukázkami a moŽnostímanipulaces pomůckami.
Speciální ěást přednášky spočívalav popisu vyuŽití speciálníchpomůcek pro osoby např.
s mentálnímpostižením,a to v návaznosti na přidruŽenéobtíŽeči zneqýhodňujícíetiologické
faktory. Doplněna byla dále specifika využití u dalšíchosob s jinými typy speciálních
vzdě|ávacíchpotřeb, včetnědiskuse kompenzačníchstrategiípřirozeně či cíleněvývářených

včetně využiti
v kontextu pouŽití pomůcky v rámci rozličných edukačníchaktivit
polohovacíchžidlí.Uchazečpřitom vycháze|z vlastníchodbornýchzkušeností.
Doplněny byly techniky základních zrakových dovednostípři práci s optickou pomůckoua
podmínky efektivníhozrakovéhonácviku.
V následujícídiskusi uchazečes přítomnouodbomou veřejnostíuchazečodpovídalna dotazy
týkající se např. moŽností provádění speciálního nácviku práce s optickou pomůckou
(organizace, moŽnosti vjednotliých regionech, spolupráce styflocentry, jejich úskalí),
rozdílůmezivyužitímspecifických informacírozdílnýmiodborníkyangaŽujícímise v oblasti
zrakové intervence a vyuŽití optických a digitálních pomůcek pro podporu zrakového
nácviku' mezioborových vazeb na oblast fyzioterapeutickou(polohování,kompenzace,práce
s nakloněnou rovinou, dopad na osoby např. s Downovým syndromem, s kombinovanými
vadami apod.), ocenění přednášky a zaměření uchazeče zazné|oi zpozice aplikované
optometrie a koncipování nových specializací v rámci studijního programu Speciální
pedagogika, např. oftalmopedie' dopady na oblast zrakové terapie u osob s poruchou
autistickéhospektra, otázky se týkaly i barevnéhovidění ajeho dopadu na zrakovou aktivitu
osob s různými speciálními vzdě|ávacímipotřebami a dalšíchmnoha oblastí vystávajících
řízení.
zaměřeníhabilitačního
z mezioborovéhopřesahu a speciálněpedagogického
V průběhudiskuse uchazečreagoval s náleŽitýmodbornýmrozhledem a s dostatečnou
snahouo doloŽeníprezentovanýchnázorů.
Závér
Na základě přednáškyMgr. Pavla Beneše,Ph.D., Práce s optic|Emi a digitálnímipomůckami
u osob se zrakovým postiženímpro speciální pedagogt, přednesenév rámci habilitačního
řízení uchazečprokázal dostateěnou vědeckou kvalifikaci a pedagogickou způsobilost'
v oboru Speciálnípedagogika.
standardněpoŽadovanouv rámci habilitačníchÍízení
V Bmě dne 3. prosince2018
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