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Předložená bakalářská práce má 55 stran autorského textu členěného do dvou hlavních 

kapitol. Odkazované informační zdroje jsou skromné co do počtu, jsou ale aktuálni a odborně 

relevantní k řešenému tématu. Odkazovaná literatura je výlučně domácí provenience . 

. Teoretické zpracování problematiky specifických poruch učení a s uvedeným 

fenom~nem spojené konotace: jako jsou definice, etiologie, symptomatologie a diagnostika 

SPU, historie a současnost terminologie u nás a v zahraničí, je přesné, strukturované a 

v úplnosti vymezuje vše podstatné (přestože popis dílčích součástí syndromu je až příliš 

obecný a stručný - dyslexie, dysgrafie ... ), z aspektu potřeb sociálního pracovníka či 

charakteristik sociálního státu: Oceňuji věcné a přitom dostatečně podrobné shrnutí důsledků 

syndromu, jež signalizuje hluboký osobní prožitek. 

Myšlenkově stěžejní je pak popis a ověřování počítačového programu Dolphin 

určeného pro práci s osobami se SPU, od firmy Spektra. Hodnocení efektivity počítačového 

programu je založeno na výlučně subjektivním názoru, je poněkud příliš popisní, povrchní a 

postrádá vlastní hlubší myšlenkové zpracování. "Hodnocení žáků z gymnázia v Sázavské" 

pak nesplňuje metodologická kritéria, a to jak z hlediska struktury, tak i užitých metod a 

zpracování získaných výsledků. 

Poznámky k předložené bakalářské práci: 

Formátování textu, zejména počet řádek na straně a velikost písma neodpovídá 

požadované normě, nestejné je také formátování textu místy do bloku jinde jinak. 

Upozorňuji, že názvy jako teoretická část práce a praktická část práce jsou pouze 

pomocné a do struktury graduační práce se neuvádějí. 

Doporučuji u obhajoby podrobně vysvětlit a shrnout závěry a doporučení, vysvětlit 

také, proč je šetření zaměřeno pouze na práci s osobami s dyslexií. 

Bakalářskou práci přes výhrady doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací: dobře. 

V Praze dne 23.4.2010 Beáta Krahulcová 

5 


