
Posudek bakalářské práce Ireny Hroudové 

Porovnání možností vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 

na základních školách 

Předkládaná bakalářská práce Ireny Hroudové, DiS. byla vypracována v rozsahu 88 stran. Je 

rozdělena na část teoretickou, praktickou a přílohy. Poměr obsahu části teoretické a praktické 

je vyvážený. 

V úvodu práce nás autorka seznamuje s důvody, které jí vedly k výběru tématu. Stanovuje 
si cíle pro část teoretickou i praktickou a hypotézy. 

Část teoretická je rozdělena do 5 kapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 
Postup1fě zde autorka objasňuje pojmy, se kterými pracuje v praktické části. Využívá k tomu 
vhodných zdrojů informací, včetně výsledků nejnovějších studií. Již z teoretické části je jasně 
patrno, že se o problematiku zajímá a dobře se v ní orientuje. 

V 1. kapitole jsou velice zdařile zpracovány základní pojmy a definice jednotlivých poruch 
učení, klasifikace podle WHO. 

Ve 2. kapitole jsou podrobně rozebrány příčiny poruch učení. 

Ve 3. kapitole je přehledně uvedena diagnostika poruch učení, diagnostická kritéria a 
možné zdroje informací potřebných pro stanovení diagnózy jednotlivých poruch učenÍ. 

Ve 4. kapitole autorka opět přehledně předkládá informace o možnostech vzdělávání dětí 
s SPU. Jednotlivé možnosti zde podrobně popisuje. Zvláště kapitola 4.1.1 " Individuální 
vzdělávací program" je velice zdařilá. 

Kapitola 5. se zabývá dalšími možnostmi kam se s dětmi se SPU lze obrátit. 

Část praktickou tvoří 1 kapitola. Je rozdělena na další podkapitoly, je obsáhlá, přehledná 
a autorka se v ní zabývá především vyhodnocováním dotazníkového šetření, uvádí způsob 
výběru respondentů a jejich získávání pro spolupráci. Je obdivuhodné, jak autorka školy pro 
spolupráci získala . 

. Pro zpracování praktické části využila dotazník pro učitele šesti škol. Dvě školy byly 
pražské, čtyři školy pak zjiných částí republiky. Vzor použitého dotazníku v úplném znění 
nalezneme na závěr jako poslední přílohp .. 

Grafické zhodnocení výsledků získaných z dotazníků i jejich komentáře jsou obsáhlé a též 
velice zdařilé. Zajímavé výsledky můžeme sledovat např. u doplňující otázky k otázce č.4, 
kde autorka zjišťuje, jak pedagog vysvětlí ostatním spolužákům ve třídě, jakou poruchu má 
některý konkrétní spolužák. Vybrané zajímavé odpovědi v práci autorka prezentuje. 

V další části se autorka věnuje vyhodnocení hypotéz. Jedna hypotéza byla potvrzena a 
jedna nebyla potvrzena. Autorka vše logicky oaůvodňuje . 

. V závěru je stručně zhodnoceno splnění cíle, potvrzení a vyvrácení hypotéz. Autorka 
uvádí, že by se této problematice ráda i nadále věnovala. 



V příloze práce je zařazena směrnice MŠMT, metodický pokyn, vzory vypracovaných IVP 
a ukázka použitého dotazníku. 

Dostupných zdrojů informací využila vhodným způsobem. Práce s literaturou, zpracování 
a vyhodnocení získaných informací je na velmi dobré úrovni, ač v seznamu literatury chybí 
číslování titulů. I po jazykové stránce je práce též na výborné úrovni, bez gramatických a 
stylistických chyb. Autorka vhodně v práci využívala odbornou terminologii, kterou vždy 
vysvětlila. Grafická úprava je též zdařilá. 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň výborně. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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