
Ivana Hřebíková. 

Práce I. Hřebíkové je věnována aktuální problematice-integraci dětí 
s mentálním postižením do mateřských škol.Klàde si za cíl ukázat 
současný stav této problematiky. 
Teoretická část práce je zaměřena na objasnění základních pojmů-
dítě s mentálním postižením, předškolní vzdělávání dětí s mentálním 
postižením, situace v rodině při narození dítěte s mentálním 
postižením. Autorka vychází ze současné literatury, prokazuje 
schopnost správně vybrat literaturu, pracovat s ní. Trochu schází 
samostatné autorčino hodnocení uvedených názorů. Dále autorka hovoří 
o mateřské škole, o předškolním vzdělávání. Zde vychází více 
z vlastních zkušeností, někdy až příliš obecně(str.21) nebo nepřesně. 
Nenašla jsem na př. v Rámcovém programu individuální vzdělávací 
programy pro děti s odkladem školní docházky nebo pro děti integro-
vané, jak o tom autorka hovoří na str. 24. Snad myslela podmínky, 
které uvedeny jsou.(Ráme. program str. 36-39). 
Přehlednější logické členění kapitol do odstavců(str. 29-jednotlivé 
podmínky pro integraci, podmínkou není hodnocení MŠ rodiči) by 
přispělo к zpřehlednění této části práce. Připomínky jsou více formálního 
rázu, proto lze tuto část hodnotit jako dobře zpracovanou. 
Praktická část je uvedena cílem práce-je formulován poněkud nadneseně: 
ze vzorku 4 mateřských škol není možno získat věrohodný 
obraz o současném .stavènfe?iSffr"dětí s mentálním postižením do 
mateřských škol.Zvolené metody jsou vybrány správně, odpovídají 
zaměření práce. Otázky dotazníků jsou věcné. Zpracování výsledků 
šetření je méně přehledné tím, že u jednotlivých bodů není přesně 
uvedeno, ke které otázce se vztahují.Některé výsledky jsou prezentovány 
v podobě přehledných grafů. 

Rozhovory s rodiči jsou velmi zajímavé. Jen nevíme, jaké otázky 

dostávali. 



Při vyhodnocování dílčích otázek vycházela autorka z praxe. 
Schází odborné zdůvodnění, doložení. To může autorka učinit při 
obhajobě. 

Celkově působí práce trochu uspěchaně. Obsah odstavců občas přesahuj 
rámec původního názvu-na př. v popisu cíle práce je vysvětlováno, 
kdo je respondent. Jazyková stránka by rovněž zasluhovala více 
pozornosti-matka i rodina hledali(str. 75)promíchávání časů 
v jedné větě či kapitole-str. str. 49-cílem práce je..budu získávat 
informace.., ačkoliv celá práce hovoří o tom, co autorka již 
vykonala. 
Výsledky práce jsou podávány někdy málo konkrétně-na př. str.83 
zkušenosti s integrací. 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, připomínky 
к odborné stránce nejsou, proto ji doporučuji к obhajobě. 

Práci hodnotím jako velmi dobrou, pokud autorka odpoví na 
připomínky oponenta dostačujícím způsobem. 

Otázka mimo hodnocení. Uvedení 2x stejných fotografií je záměrné 
nebo neúmyslné? 

8. května 2006 Jana Havlová 


