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Václav Vaňura si zvolil ke zpracování velmi potřebné a aktuální téma. Vzhledem k jeho
užšímu definování se jedná o téma náročnější na zpracování.
Autor srozumitelně a čtivě formuluje, jeho práce sleduje jasnou strukturu a stanovené cíle.
Pracuje vyhovujícím způsobem s českou i anglicky psanou literaturou, myšlenky a tvrzení
získané při teoretické analýze problematiky se snaží porovnávat a hodnotit.
Ačkoli se autor zmiňuje o terminologické nejednotnosti v uvedené problematice, která je
bezesporu faktem, lze mu vytknout, že se v terminologii také ne zcela dostatečně zorientoval
(viz např. název a obsah kapitoly 2). Bohužel také jádro zvolené problematiky je zpracováno
v teoretické části práce pouze na velmi malém prostoru a nepřináší očekávané výsledky.
V praktické části práce V. Vaňura vychází ze zjištění teoretické části práce a zjišťuje, zda děti
se specifickými poruchami učení preferují spíše individuální práci a zda lze vytvořit takové
podmínky ve třídě, kdy je i pro tyto děti skupinová práce vhodná. Diplomant zde tedy
doplňuje to, co v teoretické části (snad především pro nedostatek dostupné literatury) chybí.
Autor použil metody pozorování, dotazníkového šetření a rozhovor s učiteli. Jelikož se
nejedná o reprezentativní vzorek a jelikož výzkum V. Vaňury byl krátkodobý, není možné
výsledky nijak zobecňovat, čehož si je i autor dle jeho formulací vědom. Každopádně V.
Vaňura prokázal dovednost výsledky výzkumu (relativně sporé) velmi dovedně propojovat,
interpretovat, hodnotit, navrhovat řešení pro eliminaci problémů, pedagogických opatření
apod. (viz kapitola 9)
Práce Václava Vaňury je ve všech ohledech zcela vyhovující a doporučuji jí k obhajobě.
Při obhajobě navrhuji, aby se autor práce vyjádřil k těmto otázkám:
1. Vysvětlete systémový přístup k SPU, o kterém se lze dočíst například v monografii V.
Pokorné.
2. Jaké konkrétní kroky byste doporučil realizovat začínajícímu učiteli, který má ve třídě
několik dětí se SPU a chce využívat ve výuce skupinovou práci?

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby byla práce Václava Vaňury po úspěšné obhajobě
hodnocena velmi doMe.

V Praze 22.4.2006
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