
POSUDEK 
oponenta na bakalářskou práci 

Jméno a příjmení studnta: 
Téma diplomové práce: 

Oponent práce: 

Irena Hroudová 
Porovnávání možností vzdělávání žáků se specifickými poruchami 
učení naZŠ 
PhDr.lvana Nováková 

Téma, kterému se práce věnuje, je aktuální, protože je v současné době ve školách značné 
množství dětí s diagnostikovanou specifickou poruchou učení. 

V Úvodu je nastíněno rozložení práce na část teoretickou a praktickou, tu tvoří dotazníkové 
šetření na školách. Cílem práce je popsat možnosti vzdělávání dětí s výše uvedenou poruchou, k 
tomuto problému se váží i dvě hypotézy. 

V teoretIcké části uvedla za pomoci odborné literatury všechny podstatné stránky daného 
problému. Informace jsou logicky členěny od základní charakteristiky a uvedení příčin u 
jednotlivých typů poruch, pokračuje nastíněním diagnostických kritérií, jak je uvádí odborná 
literatura. V kapitole pojednávající o možnostech vzdělávání věnuje zvýšenou pozornost 
individuálnímu vzdělávacímu programu. Další pomáhaj ící zařízení ( Pedagogicko - psychologická 
poradna) by bylo vhodnější charakterizovat ve vztahu s probíranou poruchou. 

V praktické části diplomantka podrobně a srozumitelně popisuje dotazníkové šetření. 
Porovnává ZŠ, ZŠ pro děti se SPU a PŠ, ze šesti oslovených škol se jí vrátilo 85 dotazníků. Tento 
počet je pro bakalářskou práci dostatečný, ale pro vytvoření si objektivnějšího pohledu na danou 
problematiku by bylo vhodnější zadat stejný počet dotazníků na více škol. Samotné sestavení 
dotazníku je možné hodnotit pozitivně, vhodně zařadila vedle uzavřených i otevřené otázky, které 
umožňují, aby se respondenti více rozpovídali.Z výsledků stojí za zmínku pozitivní zjištění, že 
všechny uvedené školy poskytují dětem se SPU speciální péči.Dalo by se to ale předpokládal, 
protože se školy musí řídit směrnicemi MŠ, ve kterých jsou pokyny k péči o tyto děti zanesené. Je 
zajímavé, že podle učitelů je na běžných ZŠ poskytována dostačující péče těmto dětem, na ZŠ pro 
děti se SPU převažuje na tuto otázku negativní odpověď. Je dobré, že tuto situaci studentka 
rozvedla v následném komentáři.~Výsledky šetření jsou převedeny do barevných grafů, na kterých 
ale chybí počet vyznačených odpovědí v číslech nebo v procentech. Výsledky dotazníku jsou u 
některých otázek překvapující( otázka č.9). Důležité je zjištění, že na většině uvedených škol 
spolupracují jen někteří rodiče, ačkoli pedagogové by ocenili větší zájem ze strany rodiny. Pro 
dobré výsledky dítěte je důležitý zájem, podpora, jednotný postup se školou. Autorka správně 
podotýká, že na toto téma by bylo vhodné se zaměřit, :zjistit příčiny a možnosti zlepšení 
situace. Oblast, na kterou studentka upozorňuje je jistě hodně významná, ale s jejím závěrem, že 
chyba je na straně rodičů, nemohu souhlasit. Svým dotazníkem odkryla další důležitá témata, na 
která nijak nereaguje a která by stála za hlubší zpracování, např. pozice dítěte s SPU v dětském 
kolektivu, práce se třídou, kde má dojít k integraci atp. Z tohoto hlediska hodnotím práci jako velmi 
podnětnou. 

Rozsah práce je přiměřený, použité literární prameny jsou aktuální, formální úroveň práce je 
velice dobrá ( grafické zpracování výsledků), po jazykové stránce je práce v pořádku, diplomantka 
se vyjadřuje srozumitelně a jasně. '" 



Cíl práce: byl splněn 

Výsledné hodnocení: výborně 

Náměty k diskuzi při obhajobě: Jaký je Váš názor na informování dětí ve třídě, jakou strategii byste 
učitelům doporučila? 
Co byste navrhla pro lepší spolupráci rodičů s učiteli? 
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