
Posudek na diplomovou práci Simony Beranové Morávkové, kterou napsala na téma: 

Teorie a praxe s dětmi se specifickými poruchami učeni. 

Diplomantka je učitelkou na Zvláštní škole, má tedy blízko к tématu, který si vybrala, protože 

se setkává s žáky, kteří prožívali školní neúspěchy. V závěru práce uvádí i jejich záznamy 

z psychologického vyšetření, které krátce komentuje. 

Autorka diplomové práce vychází z rozsáhlejších literárních zdrojů českého původu, jak je 

patrné ze závěrečného seznamu. Především v prv ní, teoretické části literární zdroje uvádí 

přesně tam. kde komentuje myšlenky nebo pasáže z prací jednotlivých autorů. 

V teoretické části své práce se diplomantka snaží uchopit problém v širších vztazích, vložila i 

kapitolu o systémovém přístupu ke specifickým poruchám učení, kde prokázala, že problém 

do značné míry pochopila, i když pouze reprodukuje myšlenky autorů, bez vlastního 

komentáře. To je charakteristický rys celé její práce. Diplomová práce je na první pohled 

dobře strukturovaná, je zřejmé, že diplomantka měla představu o komplexnosti svého 

příspěvku. 

Jednotliv é kapitoly jsou však za sebou řazen} pouze tématicky, bez dalších souvislostí. Tak 

autorka pracuje i v rámci kapitol, kdy za sebou postupně řadí jednotlivé názory autorů, nebo 

stručné parafrázuje celé kapitoly jejich prací - viz např. kapitola o Vývojových poruchách 

řeči a učení. 

Experimentální část autorka diplomové práce pojala jako výraz svého přesvědčení o práci 

učitele dětí s obtížemi v učení. To je velmi pěkný přístup. Obsahově však nejde ani o 

experiment, ani o vlastní originální výpověď. Nechala se inspirovat dvěma prameny, 

především Denisem H. Stottern, kterého uvádí pouze na začátku kapitoly. Čtenáře pak provádí 

až do konce kapitoly všemi jeho zásadami přístupu a práce s dětmi, kteří ve škole prožívají 

neúspěch. 

Doporučuji, aby se diplomantka ve své obhajobě zaměřila na to, jak ve své práci využívá 

Stottův přístup. 

Práci doporučuji к obhajobě. •—- /ť> . 

V Praze dne 10.1.2006 Doc. PhDr. Věra Pokorná 

vedoucí diplomové práce 


