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Autorka předložené práce je učitelka 1. stupně a ve své praxi se setkává s dětmi se specifickými 
poruchami učení, a toto téma si vybrala pro svůj diplomový úkol. Ve shodě se současnými trendy se 
již nezaměřuje ani na možnosti diagnostiky, či nápravy, nýbrž na sociální kontext postižení. Zajímá ji, 
jak se děti s SPU cítí ve specializované třídě, zda jsou integrované děti s SPU ve své třídě spokojeny a 
jako obě skupiny vnímají své postavem ve třídě, jak vnímají náročnost výuky atd. Tyto faktory není 
možné při vzdělávání dětí s SPU opomíjet, mnohdy mají důležitější úlohu, než porucha učení samotná. 

Práce je dělena na část teoretickou a praktickou. Následuje použitá literatura, která čítá přes třicet 
bibliografických titulů a přílohová část, kde jsou ukázky použitých metod. 

Práce působí vyváženým dojmem, ocenit je možné i přehledné zpracování, s využitím grafického 
zobrazení výsledků pomocí tabulek a grafu. 

Teoretická část (40 stran) se zabývá jednak „obligatorními" oblastmi, jako jsou definice a popis 
jednotlivých poruch, etiologie aj. Oceňuji však začlenění tématu do současné situace, která je dána 
mnohými změnami v legislativě. Patřičný důraz autorka klade též na oblasti, zkoumané v praktické 
části - tj. sociálně psychologické charakteristiky, jako je třída jako sociální jednotka, sociální klima a 
atmosféra ve třídě, pozice žáka. V kapitole 3.3. se již zabývá pozicí žáka s SPU ve třídě, čímž si 
vytváří předpolí pro praktickou část, ocenila bych, kdyby tato kapitola byla ještě více propracovaná. 
Autorka prokazuje, že dovede pracovat s odbornou literaturou, nejsou zde žádné vážné prohřešky. 

Praktická část je postavena na několika metodách, kterými se snaží postihnout vytčené hypotézy 
(autorka použila jak metody vlastní, tak metody převzaté, jako MCI a Strom). Ty vycházely z 
předpokladu, že jak specializovaná třída, tak integrace, má pro děti se specifickými poruchami učení 
výhody i nevýhody. Je patrné, že práce byla velmi pracná jak při sběru dat, tak při jejich zpracování. 
Autorka se ale neztratila v jednotlivých nálezech, dovede je přehledně propojovat a nezobecňuje 
výsledky příliš - je si vědoma toho, že pro zobecnění by bylo třeba mnohem většího vzorku z více 
škol. Postup, který zvolila - tj. po jednotlivých vyslovených hypotézách - se také ukázal vhodnější, než 
kdyby mechanicky postupovala podle použitých metod. 

Některé dosažené nálezy jsou velmi zajímavé. Zdá se, že ve školách, kde byl průzkum prováděn, je 
jak integrace, tak zařazení dítěte s SPU do specializované třídy realizováno velmi citlivě. Děti se v 
těchto třídách cítí spokojeny, dokonce se někdy zdá, že jejich spokojenost je vyšší než spokojenost 
kontrolního vzorku. Přesto však došlo i postižení některých znepokojujících okolností - při zkoumání, 
jak děti vidí svou pozici, jak vidí sebe, autorka téma doplnila o vidění dítěte skrze učitele. Děti s SPU 
byly v častější míře hodnoceny s negativními vlastnostmi. Učitelé jsou již dnes díky systematickému 
vzdělávání o problematice SPU informováni a posuzování dítěte je na první pohled „nezávislé" na 
SPU. Přesto se však zdá, že negativní hodnocení, která děti s SPU od učitelů obdržely, s problematikou 
SPU souvisejí. Tento nález potvrzuje nutnost dalších forem práce s učiteli, aby dokázali „přenést" 
teoretické znalosti o SPU к individualitě dítěte. 

Předloženou práci hodnotím kladně, autorka přistupovala zodpovědně jak к formulaci diplomového 
úkolu, tak ke sběru dat i výslednému zpracování a splnila nároky kladené na diplomovou práci. 
Doporučuji práci к obhajobě a dotazuji se, jak hodlá autorka s nálezy, vzešlé ze dvou škol v jednom 
městě, nakládat - jistě by mohly být námětem pro diskusi nebo pro další práci s učiteli. 
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