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V bakalářské diplomové práci se  studentka Jana Baudyšová pokusila zpracovat téma, kterým 

je vhled do názorového spektra dětí ve věku druhého stupně základní školy, konkrétně vztah 

dětí k problému tělesně znevýhodněného spolužáka. Práce se standardně dělí na dva celky, 

úvodní teoretickou část a zpracování výzkumu a jeho vyhodnocení. Má rozsah 60 stran, 

seznam literatury obsahuje dvacet položek, dvě cizojazyčné.  

Velice krátkým teoretickým úvodem prolíná základní myšlenka, že míra tolerance není nikdy 

předem dána, ale vzniká ve společnosti, kde se také vytváří nejen vztah k handicapu. A i samo 

postižení a pociťovaná míra tohoto postižení se utváří do značné míry postojem společnosti, 

eventuálně jejími předsudky a mýty. Toto pravidlo platí i v malém společenství školní třídy, 

kde se navíc uplatňují i vývojové vlivy dospívání, jako je vývoj citový, sociální, vývoj 

schopnosti samostatného úsudku, změna vztahu k autoritě, přebírání hodnot společnosti atd.  

Je zde akcentováno přesvědčení, že za to, jak a jestli dítě samo sebe vnímá jako jiného, 

znevýhodněného, může do značné míry společenské prostředí, ve kterém je mu souzeno žít. 

Zde autorka došla ke stanovení hypotéz, které měly výzkumem potvrdit některé tendence, 

které jsou dány věkem, pohlavím a rodinným prostředím dětí (hlavně počtem sourozenců).  

Zkoumání bylo provedeno ve fakultní základní škole Barrandov (při PedF UK), kde vzali 

vážně problém integrace dětí se zdravotním postižením do společenství třídy zdravých dětí. 

Respondenty zkoumání byly děti z šesté a deváté třídy, v testovacím kole výzkumu, které  

předcházelo hlavnímu výzkumu, bylo dětí dvakrát po deseti, při stejném počtu chlapců i 

dívek, v hlavním výzkumu pak sto dětí (padesát dívek a padesát chlapců, poměr pohlaví už 

nebyl zcela přesně jedna ku jedné). Dotazník se skládal z odpovědí na osm uzavřených 

otázek. Autorka porovnávala odpovědi vždy dvou zkoumaných skupin (podle věku 6. a 9. 

třída, podle pohlaví, a podle toho, z jak početné sourozenecké skupiny dítě pochází). Tabulky 

obsahující procentuální počty odpovědí ke každé otázce jsou v diplomní práci uvedeny a 

výsledky vyhodnoceny. Výzkum má charakter spíše sondy, neboť nepřináší kvantifikovatelné 

výsledky, ale výsledkem je pouze naznačení trendu jevu (výzkum není v pravém smyslu ani 

kvalitativní, neboť ten by šetřil hlubší úrovně přístupu jednotlivých osob k handicapovaným 

jedincům).  V případě této práce to znamená, že výsledky jsou vyjádřeny pouze vztahem 

zkoumaných skupin, jako např. „chlapci tolerantnější než děvčata; mladší více ochotné než 



starší“ atd., a to vždy podle pravidel Gausovy křivky, tj. vždy se najde malý počet těch, kteří 

se vymykají jak na začátku, tak na konci spektra. Vyhodnocení pak přineslo odpovědi na tři 

hypotézy (studentka předpokládala, že 1. více tolerance se ukáže u mladších dětí než u 

starších, 2. více u dívek než u chlapců, a 3. že celková míra tolerance se ukáže být alespoň 

přijatelná). Ukázalo se, že děti se podle očekávaní mírně odlišují mírou optimismu, vcítění, 

liberálnosti a tolerance a ochotou k pomoci. Nepotvrdila se závislost na počtu sourozenců 

v rodině dítěte (pozitivní korelace se projevila pouze v otázce ochoty k pomoci).   

V rámci diplomní práce byl ještě jako doplňující prvek proveden řízený rozhovor 

s výchovnými poradkyněmi a dvě kasuistiky dětí s postižením, integrovaných do běžné ZŠ.  

 

Závěr hodnocení:  

V práci je odhlédnuto od toho, jak se se svým údělem pere sám handicapovaný člověk, ale 

všímá si toho, jak jeho handicapovanost nebo naopak vyrovnanost s postižením vzniká 

v souzvuku se společenským postojem. Tento poměrně originální antropologický pohled na 

problematiku oceňuji.  

Dále oceňuji dobře zvolené testovací otázky, takzvaně „na tělo“, které daly příležitost dětem 

uvažovat o  problému spolužáka s handicapem a pokusit se formulovat svůj postoj k člověku, 

který se nachází v obtížné situaci. Považuji to za podařený vedlejší produkt tohoto výzkumu. 

Odpověď na třetí hypotézu, že „provedený výzkum ukázal, že míra tolerance náhodně 

vybrané skupiny k handicapovaným spolužákům je poměrně vysoká“, je spíše svévolným 

konstatováním: neboť hodnota nebo směr vývoje se může ukázat jen v porovnání s jinou 

kontrolní skupinou. V tomto případě může být vysoká, ale i nemusí, záleží vždy na  

stanovisku hodnotitele. Pro toto konstatování zde nebylo stanovisko definováno. 

Nalezla jsem jen drobnou chybu: na str. 39 u otázky č. 2: ve vyhodnocení je zaměněn řádek 

s hodnotami 11 % (týkající se 6DB) a 6 % (týkající se 9DA) s řádkem o jeden výše, kde jsou 

hodnoty 56 %, a kousek vedle 65 %.   

Neporozuměla jsem smyslu toho, proč je testovací kolo výzkumu podrobně zaznamenáno, 

jeví se mi, že spíš zde zabírá místo.  

Obě kasuistiky jsou sice zajímavé, ale v tomto podání postrádají  styčnou plochu s výzkumem 

a jeho závěry, dokonce zde  působí až mírně nadbytečně.  

Diplomka je vypracována srozumitelně, přehledně, poctivě. Je jistě hodna obhajoby a 

navrhuji ohodnotit ji dvojkou, v rozmezí 33 až 35 kvalitativních bodů.                                           

                                                                                                                             Eliška Pincová 


