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Autorka předložené diplomové práce se dlouhodobě zabývá problematikou integrace žáků 
se zdravotním postižením. Spolupracuje s občanským sdružením Rytmus, které patří mezi 
nejvýznamnější neziskové subjekty podporující integraci (např. formou asistentských služeb), 
absolvovala dlouhodobou studijní stáž v zahraničí a podílela se na přípravě mezinárodní 
konference k problematice integrace, kde prezentovala první výsledky šetření průzkumu 
věnovanému vrstevnickým vztahům. Podílí se také na přípravě navazujícího výzkumu, které 
vychází z této etapy šetření. Všechny její aktivity přesahují běžný standard, který zpravidla ve 
vztahu k diplomové práci vidíme a je nutné toto ocenit. 

Fenomén integrace je u nás sledován z různých pohledů. Za chválihodné považuji to, že se 
autorka zaměřila na oblast, která zatím uspokojivě probádána není, a to na otázku úlohy 
vrstevníků při integraci zdravotně postižených dětí. Ani v této minoritní skupině by nemělo 
být zapomínáno na význam vrstevnických vztahů v procesu socializace a na hledání 
vhodných forem, které by mohly napomoci budování přirozených vrstevnických vztahů. 

Při koncipování diplomového úkolu si autorka – vzhledem k zaběhnuté formě spolupráce 
o.s. Rytmus se školami, pro které zajišťuje „integrační servis“ – zvolila dotazníkovou metodu. 
Nepostupovala však způsobem, který bývá v dotazníkovém šetření běžný a který je postaven 
na kvantitativní metodologii. Rozhodla se po zmapování oblastí, které mohou mít vzhledem 
k tématu vypovídající hodnotu použít kvalitativní metodologii vycházející z volných otázek. 
Ty podrobila obsahové analýze. Vzhledem k počtu zapojených škol, oslovených probandů –
spolužáků zdravotně postižených dětí - a počtu otázek se jednalo o velmi náročnou práci. 
Autorka prokázala, že umí velmi dobře analyzovat písemné výpovědi probandů i hledat 
vhodné obsahové i zobecňující kategorie. 

Práce je dělena tradičně - na část teoretickou (cca 20 stran), které předchází zdůvodnění 
diplomového úkolu a část praktickou, která má vzhledem k rozsahu otázek i kategoriím dále 
vnitřně strukturovaným výraznou převahu (přes 80 stran). V teoretická části se přitom 
soustředila na podstatné oblasti zkoumaného tématu – na vymezí pojmů integrace/inkluze a 
na otázku vrstevnických vztahů u zdravotně postižených žáků. Čerpá ze zahraniční i naší 
literatury, kde je jí nejbližším autorkou Smékalová, zabývající se podobným tématem. 

V praktické části je ve shodě s požadavky na diplomové práce popsán samotný výzkum, 
použitá metoda i výzkumná očekávání. Ve shodě s kvalitativním přístupem pro analýzu dat se 
nejedná o hypotézy, autorka si klade za cíl postihnout kvalitu - jak vnímají přítomnost 
postiženého žáka je spolužáci a jaké rozdíly spolužáci handicapovaného identifikují. 

Vzhledem k rozsahu dat je analyzovaný materiál obsažný. Možná si čtenář musí pomáhat 
při čtení návratem k nadpisu, co je na dané straně popisováno. Orientaci a ukotvení však 
napomáhá pečlivě připravená strukturace textu (do čtyřúrovňového číslování), ale můžeme 
také pro „neztracení se v textu“ využívat další – páté úrovně strukturace, která je předložena 
v příloze. 

Nelze postihnout všechny dosažené nálezy, jsou zajímavé a autorka bude s nimi dále 
pracovat či jak již bylo uvedeno dále téma rozvíjet. Považuji za podstatné, že identifikovala –



ve shodě se svými úkoly – bariéry, které mohou budování vrstevnických vztahů limitovat. 
Jsou různého druhu – a ty první jsou možná i překvapivé, protože jsou nezbytným 
předpokladem realizace integrace (přítomnost asistenta ve třídě, individualizovaný přístup 
k žákům, který „zdraví“ vrstevníci mohou pociťovat jako výhodu, nadržování…, postupy, 
které učitelé uplatňují pro naplnění vzdělávacích možností postiženého, jdoucí však pod 
věkovou úroveň většiny). Jiné mají spíše povahu doprovodných charakteristik (otázka 
spolupráce ve skupinových formách práce aj.) nebo jdou ruku v ruce se samotným postižením 
(pomalé tempo, obtíže v komunikaci, fyzický vzhled aj.). Společná je podstata - jdou „proti“ 
budování vazeb mezi zdravotně postiženým žákem a jeho spolužáky. 

Škoda, že autorka nepostihla sumarizovaně přístupy, které naopak rozvoj vrstevnických 
vztahů podporují (jakási obdoba „bariér“). V diskusi sice najdeme doporučení (a je to nutné 
ocenit, mohly by v kondenzované podobě sloužit v poradenské praxi jako podklad pro práci 
učitelů se zdravými spolužáky žáků integrovaných), která navazují na identifikaci bariér, je to 
však více z pohledu autorky než z pohledu zkoumaných žáků. Za varující považuji to, že je u 
integrovaných žáků kontakt mezi nimi a spolužáky ve většině formální (tj. v rámci vyučování) 
než by bylo v tomto věku potřebné, že jen v malé míře dochází k budování sociálních vztahů i 
realizování společných činností mimo školu. 

Jistě je třeba podotknout, že autorka nemohla při zpracování tématu postihnout a zjistit 
všechny podstatné okolnosti vytváření vrstevnických vztahů. Nepracovala s rozdíly, které 
mohou jít ruku v ruce s věkem probandů (pracuje s poměrně širokou věkovou skupinou, je 
možné, že žáci ve věku 11-12 let se odlišují od žáků ve věku 15-16 let), pohlavím (možná 
vnímají rozdíly i bariéry jinak chlapci i dívky), nebyla příliš zohledňována otázka podpory 
budování vztahů za účasti učitele. Protože se autorka chce dále touto problematikou zabývat, 
doporučuji, zda by nebylo také vhodné zabývat se vrstevnickými vztahy od nejčasnějších etap 
vývoje, přestože je věk, který byl zkoumán – tedy počátek dospívání - stěžejní. Nenavazují 
však problémy ve vztazích také na to, jak byly vrstevnické vztahy podporovány ve dřívějších 
etapách vývoje? 

Práci považuji za zdařilou, diplomandka prokázala, že umí samostatně a s velkým 
nasazením realizovat i zpracovat takto obsáhlé šetření. Práce je graficky přehledná, po 
formální stránce s občasnými nepřesnostmi (překlepy, zvl. ve jménech v bibliografii, občas 
chybějící odkazy na literaturu), které však považuji spíš za maličkosti. Doporučuji ji 
k obhajobě a navrhuji po úspěšné obhajobě hodnotit stupněm výborně (tj. písemnou podobu 
hodnotím stupněm lepší velmi dobře). 
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