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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké systémové nedostatky vidíte při rozvíjení spolupráce SPC, školy a rodiny?
2. Pokročila současná teorie a praxe oproti počátkům zavádění procesu integrace dětí 

s postižením?
3. Proč se domníváte, že dotazník byl vhodně užitou výzkumnou metodou, navzdory 

skutečnosti, že se nenaplnil předpoklad získání bohatšího výzkumného materiálu?
4. Proveďte stručnou konkretizaci naplnění cílů práce u předložených kasuistik.

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce zpracovává zajímavý problém, do jaké míry speciálně pedagogická centra 
přispívají k řešení problematiky vzdělávání dětí s mentálním postižením. Činí tak 
prostřednictvím teoretické analýzy odborné literatury, dotazníkovým šetřením mezi rodiči
dětí s postižením a vhodně volených kasuistik. 

Teoretická část práce vychází ze standardní literatury a internetových zdrojů, nicméně 
autorka se pokouší také o samostatnější reflexi klíčových problémů edukace dětí 
s postižením (zejména v otázce jejich integrace). Dotazníkové šetření naráží na některá 
úskalí, na něž sama autorka v Diskusi upozorňuje (byť předpoklad snížené mentální úrovně 
rodičů není příliš podložen), nicméně výsledky zřejmě realisticky ukazují způsob, jakým 
klienti vnímají přínos speciálně pedagogických center v oblasti vzdělávání svých dětí. 
Metodologie této části práce má všechny požadované náležitosti, kriticky však podotýkám, 
že i výsledky získané u malého vzorku respondentů lze vyhodnotit náročnějšími statistickými 
metodami. 

Kasuistiky jsou zpracovány pečlivě, chybí mi však explicitní zhodnocení, jak přispěly 
k naplnění cílů formulovaných na s. 76, zejména pak tohoto: „Dílčím cílem sestavení 
kasuistik je ukázat, jak je v praxi speciálně pedagogických center dodržována zásada 
přednostního uskutečňování vzdělávání dětí se zdravotním postižením formou individuální 
integrace v běžné škole.“ 

Dílčí výhrady: 
V práci se objevují ojedinělé stylistické prohřešky a nedoložitelná obecná tvrzení, např.: 
„Sami rodiče spatřují význam speciálně pedagogického centra především skrze jeho 
poradenskou činnost a dále pak v tom...“ s.94. Nebo: „Zatímco však ještě před několika málo 
lety byli lidé s mentálním postižením osvobozováni od povinné školní docházky, neboť byli 
považováni za nevzdělavatelné a nevychovatelné...“ s. 54 

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře, v případě přesvědčivé obhajoby výborně.
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