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Předložená bakalářská práce má charakter teoretického přehledu, členěna je na čtyři 
kapitoly, které jsou logicky řazeny. V první kapitole autorka stručně popisuje vybraná 
zdravotní postižení, v druhé kapitole se zabývá problémy, které potkávají rodinu s 
postiženým dítětem, třetí kapitola přináší vybrané aspekty, které rodinu podpoří v jejím 
nelehkém úkolu péče o postižené dítě, v poslední kapitole autorka popisuje vybrané formy 
pomoci, které pro tyto rodiny nabízí různé organizace.

Celkové pojetí práce jde do značné tématické šíře, hloubka analyzovaných témat by 
však mohla být větší, některá témata by mohla být rozebrána podobněji, s většími detaily. 
Díky této šíři byla autorka nucena vybírat jen některé informace ke každému tématu, což je 
škoda, některá témata tak působí velmi stručně nebo nepřesně. Také by bylo zajímavé 
větší propojení jednotlivých témat nebo kapitol, jejich větší provázanost. Oceňuji však, že 
se studentce podařilo udržet základní tématickou linii i při velké šíři v práci obsažených 
informací.

Kapitola 4.3 se věnuje stručně „povinné školní docházce“, chybí zde zmínka o 
skupinové integraci, která je velmi významnou možností vzdělávání dětí s postižením, 
kapitolu by bylo vhodné rozšířit o další souvislosti z pedagogické oblasti, jako jsou možnosti 
předškolního vzdělávání, středního a profesního vzdělávání, funkce asistenta pedagoga 
stejně jako podpora rodiny a vzdělávání dítěte speciálně pedagogickými centry, ev. dalšími 
institucemi. Následující kapitola 4.4, jež se zabývá „kompenzačními pomůckami“, je dosti 
stručná, nekompletní, což je škoda, zde může být oblast značných problémů rodiny, které 
nejsou zmíněny. Podobně náročná finanční situace rodiny může být významným hybatelem
změn v rodině dítěte s postižením, není však v kapitole 2 zmíněna.

Autorka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou, oceňuji schopnost 
zorientovat se v tak rozmanitém poli informací a schopnost tyto informace vhodně 
uspořádat. Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

1. Které okruhy problémů považujete pro rodinu s dítětem s postižením za 
nejzávažnější?

2. Pokuste se zdůvodnit, které aspekty vzdělávání dítěte s postižením považujete za 
nejproblematičtější a proč?

3. Čím vás osobně zpracovávání bakalářské práce obohatilo?




