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1. Na s. 11 uvádíte definici somatopedie od Opatřilové (2012) a Edelsbergera (2000), 
rozdílům v jednotlivých pojmech, jako je zdravotní oslabení, zdravotní znevýhodnění, 
tělesné postižení, onemocnění, se však specificky nevěnujete. Jak byste tyto rozdíly 
vymezila?  

2. Lze zahrnout chronické onemocnění pod kategorii postižení (soudě dle názvu 2. 
kapitoly?) 

3. Proč jste se zaměřila ve své DP onemocnění dýchacího ústrojí? Na s. 19 uvádíte, že 
šlo o jasnou volbu. 

4. Je škola při zdravotnickém zařízení školou uvedenou v § 16 odst. 9 školského zákona? 
5. Užívají na základě Vašeho výzkumu učitelé škol při zdravotnických zařízeních nějaké 

specifické inovativní výukové postupy? 
6. Jak jste pracovala s designem případové studie ve vztahu k VO1? 

 

     Diplomová práce se slovy autorky snaží popsat systém edukace ve školách při lázeňských 
léčebnách (s. 9). Jejím hlavním cílem je komparace specifik edukace na těchto školách, dílčím 
cílem je popis komplexní edukace vybraných žáků v jedné ze základních škol při 
zdravotnických zařízeních (s. 10). Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn. Téma je zajímavé, 
přínosné zejména proto, že není odborně dostatečně prozkoumané.       
     Práce je rozvržena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou přehledově 
popsána specifická postižení a onemocnění, která děti do léčeb a školách při nemocnicích 
přivádějí, těžiště pak lze spatřovat v kapitole 3., která se věnuje školám při zdravotnických 
zařízeních a nastiňuje jejich začlenění do vzdělávacího systému. V závěru oceňuji zpracování 
přehledu dosavadních výzkumů obsažených v kvalifikačních pracích. 
     Empirická část nabízí kvalitativní šetření provedené se třemi ředitelkami základních škol při 
lázeňských zařízeních a dvěma žáky. Vzhledem k tomu, že se autorka musela vyrovnat 
s redefinováním prvotního záměru v důsledku pandemie covid-19, lze šetření považovat za 
dobře zvládnuté.  
     K přednostem patří detailní popis edukačního prostředí vybraných lázeňských zařízení, 
resp. jednotlivých pracovišť (chybí snad jen bližší údaje o pedagogických sborech), citlivě 
zpracované kasuistiky žáků, adekvátní diskuse (i vzhledem k deficitu odborné literatury) a 
věcné zodpovězení výzkumných otázek. Závěry práce jsou sumativní, bylo by vhodné nastínit 
další směry šetření. 
Dílčí připomínky: 
     V Úvodu postrádám objasnění koncepce práce, názvy některých kapitol by měly být 
výstižnější (například název Dýchací soustava zahrnuje autorka mnohem komplexnější 
problematiku). 
     Pokud byl výzkum veden formou případové studie, která obsahovala rozhovory s 
ředitelkami, pozorování, anamnézu, potom by zřejmě nemělo jít jen o kasuistiky žáků.  
     Jestliže se jedna z ředitelek výzkumu neúčastnila, je otázka, zda hovořit o tom, že soubor 
byl tvořen čtyřmi ředitelkami.  
     Abstrakt by měl postihovat práci v celé komplexnosti (chybí údaje o provedeném výzkumu 
a výsledky). Zcela ojediněle se objevují stylistické a jazykové odchylky: Skladba třídy se v 
průběhu pobytu neustále proměňovalo… (s. 77); (…) již mohly přijíždět pacienti po prodělání 
právě této nemoci… (s. 79). 
    V seznamu lit. Je uvedena Musilová, v textu citováno jako Musílková, v seznamu citována 
Petříková, v textu Petříčková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


