Posudek na bakalářskou práci Petry Mrázkové "Návrh příručky pro
zaměřené na integraci dětí s postižením do mateřské školy"

rodiče

Hlavním cílem práce bylo vytvoření praktické příručky pro rodiče postižených dětí
v předškolním věku. V teorEtické části se autorka věnovala především situaci rodiny. které se
narodí postižené dítě a specifiky. jež výchova postiženého dítěte v předškolním věku přináší.
Stručně autorka nastínila vybrané zahraniční přístupy k integraci těchto dětí.
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Připomínky: V zh ledem k rozsahu práce se autorka zbytečně zaměři la na více témat. než jaká je
možné adekvátně obsáhnout. L velmi stručně popisovaných zahraničních modelů téměř zcela chybí
zdroje. ze kterých autorka čerpala. Rovněž vzorek respondentů průzkull1uje natolik malý. že není
možné z něj činit závěry. jaké autorka vyvozuje. Ojediněle se v textu objevují i faktické chyby (např.
str.3 5 - počet dětí ve třídě MŠ je .• běžně okolo 30". což podle toto upravuj ící vyh lášky není možné).
Citace a seznam pramenú by si zasloužili preciznější zpracování (místy chybí ISBN. str.).
Celkově jako vydařenější hodnotím praktickou část - vytvoření příručky. což bylo také h lavn ím cílem
práce. Navrhuj i celkové hodnocení velmi dobře.

Otázky k obhajobě: Formulujte hlavní odlišnosti v péči o tělesně a mentálně postižené dítě
v předškolním věku, se kterými se rodiče musí vyrovnat. Považovala byste za užitečné, kdyby
existovala obdobná příručka zvlášť pro rodiče dětí s tělesným a mentálním postižením?
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