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Autorka se v předkládané diplomové práci zabývá školskou integrací se zvláštním 

zaměřením na přechod žáků ze speciální třídy I. stupně základní školy do třídy běžné na II. 

stupeň. Na základě dotazníkového šetření a rozhovorů získává a analyzuje obavy, názory a 

zkušenosti jednotlivých žáků, jejich rodičů a učitelů. 

Diplomová práce je logicky utříděna do šesti základních kapitol, к nimž je připojen 

závěr (str. 92), seznam literatury a přílohy. Volba tématu, jeho zpracování opřené o získané 

poznatky z odborné literatury s využitím zkušeností zvláštní praxe, by mohly činit 

z předkládané diplomové práce zajímavé dílo. 

Domnívám se však, že je zaměření vlastní práce - tedy na žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami - velmi široké. To se projevuje i v kapitole 2.2.3 Variabilita a 

odchylky ve vývoji dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kde autorka například 

problematiku tělesného postižení sužuje na problematiku dětské mozkové obrny. Totéž se 

týká i dalších charakteristik jednotlivých druhů postižení. Problematika mentálního postižení 

je co do příčin zúžena na stav vznikající vlivy dědičnosti a vnějšího prostředí. Kdyby autorka 

prostudovala literaturu к problematice mentálního postižení, setkala by se zajisté i s dalšími 

příčinami vzniku mentálního postižení - například metabolickými poruchami, 

chromozomálními aberacemi, apod. Zcela zavádějící je věta „Děti dávají přednost stálosti až 

stereotypii a závislosti" (s.33). Ingrid Šindléryová také při popisu projevů mentálního 

postižení zcela opomíjí stupně mentálního postižení podle Světové zdravotnické organizace 

z roku 1992. Nelze přeci generalizovat, že se děti s mentálním postižením „vyjadřují ve velmi 



jednoduchých a krátkých větách". Děti s hlubokým mentálním postižením mají zcela jiné 

projevy v oblasti komunikace než děti s lehkým stupněm mentálního postižení. Navíc autorka 

neuvádí literaturu, ze které čerpá informace o mentálním postižení. 

Obdobné závažné chyby a nepřesnosti nacházíme i v charakteristice dalších druhů 

postižení. 

Většina žáků, se kterými autorka diplomové práce v rámci svého výzkumu pracovala, 

měla diagnostikovanou některou ze specifických poruch učení či lehkou mozkovou dysfunkci. 

Považovala bych za přínosnější, kdyby autorka zaměřila svou diplomovou práci na tuto 

problematiku nebo sejí alespoň podrobněji věnovala v části teoretické. 

Diplomová práce obsahuje i další nedostatky: 

• terminologie - v kapitole 2.2.3 autorka zaměňuje pojmy označující osoby a typ 

postižení (např. na straně 29, kde vyjmenovává druhy postižení podle 

Jesenského „sluchově postižení, řečové postižení, mentální postižení, obtížně 

vychovatelní a sociálně deviantní"). Autorka také používá zastaralou 

terminologii z dob Sovákových (např. „defekty" - s.35, „defektivita" - s.35) 

• překlepy (např. strana 33 - „vliv vnějšího prostředí dochází к poškození..., na 

straně 33 autorka dále označuje jako další druh postižení „s poruchami učení" -

věřím, že se jedná o překlep a že autorka chtěla hovořit o specifických 

poruchách učení, s. 41 - „artismus" místo „autismus") 

• autorka diplomové práce ukazuje neznalost současné legislativy, když na 

straně 49 používá termín „individuální vzdělávací program" namísto pojmu 

„individuální vzdělávací plán" (s.49) 

• na straně 66 autorka v souvislosti s uvědoměním si vlastního postižení u 

sledovaných žáků uvádí „Je-li si žák vědom své chyby, může s ní bojovat...". 

Považuje autorka diplomové práce zdravotní postižení za chybu žáka? 

Autorce bych také vytkla chyby v překladu anotace, např.: 

• „Zabývá se..." autorka překládá „It works a t . . . " 

• „... přechodu žáků ze speciální třídy I. stupně základní školy do třídy 

běžné..." autorky překládá „the move of children..." 

• „získání názorů na.." autorka překládá „opinions of... " 



V praktické části si autorka klade za cíl zjistit, jak prožívali a zvládali žáci ze speciální 

třídy přechod na druhý stupeň do běžné třídy, dále pak popsat postoj učitelů II. stupně 

к integraci žáků a názory rodičů na tento problém. 

Výzkumný vzorek byl příliš malý k tomu, aby se výsledky mohly zevšeobecnit, což 

autorka sama připouští. Nicméně samotné zkušenosti žáků s přechodem na druhý stupeň ze 

speciální třídy považuji za přínosné a povzbuzující z hlediska snah o integraci ve vzdělávání. 

Předkládanou diplomovou práci doporučuji к obhajobě. 

Hodnocení: dobře. 

V Praze, dne 29. 12. 2005 

PhDr. Iva Strnadová, PhD. 




