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        Autorka si zvolila téma aktuální a pro praxi současných škol velmi potřebné. 
Sledovaná problematika byla u nás po dlouhou dobu tabuizovaná, ztratil se kontakt 
s vývojem v rozvinutých zemích a dnes se obtížně překonávají mnohé předsudky ve 
vztazích k osobám různě postiženým po stránce somatické i mentální. Vnímání  různě 
poškozených dětí bývá u spolužáků, ale i u učitelů mnohdy značně zkresleno a nevhodným 
přístupem se jejich potíže prohlubují – a mnohdy se prohlubují i nesnáze v jejich rodinách. 
 
       Bakalářská práce má 2 části – teoretickou (15 str) a výzkumnou (cca 50 str), Již 
v úvodu se vtírá otázka, zda pojem tolerance je vhodný a zda by nebylo užitečné 
perspektivně užívat raději pojem respekt.. Ze široké problematika autorka zvolila  záměrně 
postoje k dětem primárně postiženým tělesně a bez větších obtíží mentálních, které se však 
zákonitě objevují sekundárně a mohou být neméně závažné.. Za zmínku by stála i úvaha, 
zda problém odlišnosti postižených dětí je specifický. Většinou se ukazuje, že v podstatě 
každá odlišnost může stigmatizovat citlivého jedince a  vyvolávat u něj nejrůznější nesnáze. 
Popis základních somatických potíží je podán stručně a přehledně ve shodě se základní 
literaturou. 
 
       Autorka si pro účely vlastního šetření vytvořila vlastní dotazník, který předložila 
žákům 6. a 9. třídy na FZŠ Barrandov. Jedná o školu, která se danou problematikou 
systematicky zabývá a je asi jedinou bezbariérovou školou v Praze. To poněkud snižuje 
externí validitu šetření. Použitý dotazník je sice na první pohled jednoduchý, ale ve 
skutečnosti má několik dimensí. Umožňuje sledovat jak  rozdíly v názorech dívek a 
chlapců, tak rozdíly věkové a v některých položkách odhadnout  názory rodičů i ostatních 
spolužáků. Zároveň několik otázek míří  na sledování sociální vzdálenosti  běžné populace 
od jedinců handicapovaných.. 
 
         O dobré orientaci J. Baudyšové ve výzkumné strategii svědčí záměrné využití 
předpokusu, ve kterém se orientovala o přiměřenosti vytvořeného dotazníku. Dále referuje 
o rozhovorech, které vedla s dvěma výchovnými poradkyněmi a popisuje pro bližší 
pochopení problematiky dvě stručné kasuistiky. Prokázala tím schopnost uvažovat v širších 
souvislostech a neomezovat se na relativně jednoduchý sběr dat. 
Data, získaná v dotazníkovém šetření, jsou poměrně rozsáhlá, zpracovaná sice relativně 
jednoduchými technikami, ale i v této podobě jsou podnětná. Další zpracování – 
pravděpodobně škálováním - by ukázalo, že se u žáků objevuje postoj, že  by s postiženými 
asi snáze „kamarádily“ než by jim systematicky pomáhaly, že rodičům přisuzují poněkud 
vyšší toleranci aj. 
 
          Závěr: J Baudyšová prokázala dobrou připravenost k samostatnému přístupu k řešení 
poměrně složité problematiky. Předložená práce odpovídá požadavkům na bakalářské práce 
a širším pohledem na řešenou problematiku je místy překračuje. Doporučuji studii 
k obhajobě a navrhuji ocenění 45 kredity, 
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