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Diplomová práce Blanky Kloudové (předškolní pedagogika 
- magisterské studium) má název "Začleňování předškolních dětí se 
zdravotním postižením v mateřské školy". 

Autorka věnuje velkou pozornost terminologické 
problematice, která se týká péče o děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami a jejich integrace v rámci vzdělávací 
sítě. Ukazuje se i terminologický vývoj. Co se týče pojetí 
normality, vychází autorka ze Syřišťové. 

Důkladně jsou probrána legislativní hlediska. Autorka 
detailně zpracovává soubor platných zákonů к problematice 
integrace (včetně legislativně založené funkce asistenta 
pedagoga). 

Autorka rozebírá politické a právní aspekty rodiny v České 
republice. Věnuje se i vývojovému pohledu. Co se týče rodiny 
s handicapovaným dítětem, zabývá se psychologickou, psycho-
terapeutickou i sociálně psychologickou složkou této 
problemati ky. 

V rámci podmínek úspěšné integrace se uvádí do vztahu klima 
školy a osobnost pedagogických pracovníků. Ukazuje se význam 
pedagogické a psychologické diagnostiky pro navrhování 
individuaálního vzdělávacího plánu. Analyzují se různé pohledy na 
i ntegrac i. 

Výzkum má 4 části: 
1. Průzkum integrace dětí se speciálními výchovně vzdělávacími 
požadavky na mateřských školách na Praze 6. 
2. Analýza postojů pedagogů, psychologů, speciálních pedagogů 
a rodičů к integraci. (5 ředitelek MŠ, 18 učitelek MŠ, 2 
asistentky pedagoga, 3 psychologové, 5 speciálních pedagogů, 10 
rodičů dětí s handicapem, 35 rodičů "normálních" dětí. Již 
z výčtu respondentů je patrná důkladnost prováděného průzkumu, 
který měl většinou formu metody dotazníku, která byla doplněna 
rozhovory a formou metody rozhovoru.) 
3. Analýza realizace integrace v mateřské škole. Autorka se 
zabývá školou, na které pracuje. 
4. Dvě kazuištiky. 

Autorka volila velice složitý komplex výzkumých metod. 
V rámci kazuistik se používá analýza dokumentů, pozorování, 

rozhovory s rodiči i odbornými pracovníky. Kazuistiky jsou 
zpracovány podrobně a vynikajícím způsobem. 

Doporučuji, aby se autorka při obhajobě zmínila o 
problematice "filozofie určité školy". 

Práce obsahuje četné dobře uspoádané tabulky. 
Práce obsahuje rozsáhlý soubor příloh, které doplňují 

analýzy v rámci dílčích průzkumů. 
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Na předkládané diplomové práci je patrné, že jejímu 
zpracování věnovala autorka mimořádnou péôi. Práce představuje 
přínos pro poznání současného stavu integrace dětí s handicapem 
do běžné mateřské školy. Ukazují se problémy v této oblasti i 
perspektivy jejich řešení. 
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V Praze dne 4.5.2006 PhDr.Zdeněk Křivánek,CSc. 

oponent diplomové práce 
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