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Posouzení diplomové práce Světlany Rejzkové : Postavení žáků se specifickými 
poruchami učení ve specializované a běžné třídě. 

Světlana Rejzková si jako téma svého diplomového úkolu zvolila 
problematiku zajímavou, důležitou a přitažlivou. Pobyt dítěte ve škole je 
rozhodně vždy celkově ovlivněn případnou poruchou učení a míra problémů, 
které má žák se svými spolužáky a učiteli ovlivňuje zpětně jeho vztah к učení a 
nápravě. Z tohoto důvodu je také důležité, jestli je dítě s SPU umístěno do 
specializované nebo integrováno do běžné třídy. 

Diplomová práce je dobře strukturovaná a příjemně se čte. 
Teoretická část je vcelku vyvážená, autorka se zde věnuje poruchám učení, 

vývoji osobnosti dítěte a sociálním otázkám postavení dítěte ve třídě a škole. 
Mohla být možná konkrétněji zastoupena již přímo oblast postavení dítěte s SPU 
mezi dětmi a ve školní třídě, což by dovolilo asi koncipovat trochu jinak 
hypotézy, východiska praktické části. 

К vymezení výzkumného problému formulovala autorka několik hypotéz, 
jim odpovídají také metody a postupy zpracování výsledků. Získaná data 
Světlana Rejzková prezentuje přehledně, postupně podle jednotlivých 
položených problémů. 

Rozdílné postavení žáků zkoumá zajímavými postupy a dozvídá se, jak děti 
své postavení subjektivně vnímají rozdílně v různých třídách, případně i jinak ve 
srovnání s dětmi běžné populace. Stálo by za to zmínit, že i objektivně se děti 
s SPU nacházejí v dosti odlišném prostředí a toto prostředí popsat (běžná vs. 
specializovaná třída, intergrace ad.). 

Výsledná zjištění mě zaujala. Ukazují totiž pěkně některé kategorie, ve 
kterých lze popsat , jiné" postavení dětí s SPU a jejich vidění kolektivu třídy a 
výuky ve třídě, např. míra kritičnosti v hodnocení spolužáků a sebe, obtížnost 
výuky apod. Diplomová práce tu rozhodně otevírá množství otázek, které by si 
zasloužily bližšího zkoumání. 

Líbí se mi způsob, jak Světlana Rejzková citlivě zpracovává získaná data, 
mnohdy překvapivé výsledky, především to, že nedělá schematické jednoznačné 
závěry. Popisuje přesně data a vedle nabízí jejich alternativní interpretace. 

Významné jsou také údaje sebrané od učitelek. Ani zde autorka 
zjednodušeně nepřistupuje к odsouzení učitelek, ale hledá interpretační rámec, 
ve kterém tyto výsledky můžeme vidět. 

Text Světlany Rejzkové splňuje nároky kladené na diplomovou práci. 
Doporučuji ji proto к obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 

V Praze dne 12.1.2006 PhDr. Ida Viktorová 




