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Autorka, Jana Chmelařová, se ve své bakalářské práci zabývá otázkou postojů školní třídy ke 
spolužákům s dyslexií a zkoumá také, jak žáci percipují akceptaci dyslektiků ze strany učitelů a 
rodičů. Problematika sociálního začlenění dětí s uvedenými potížemi do školních tříd je v posledních 
dvou desetiletích poměrně často diskutovaným tématem a je aktuální i v současnosti.  

Bakalářská práce je členěna do dvou částí – teoretické a empirické. Teoretická část je 
strukturována do dvou hlavních kapitol. V první z nich autorka vymezuje terminologii SPU a pojem 
dyslexie, dále se zabývá jejími příčinami, projevy, diagnostikou a nápravou. Druhá kapitola je 
věnována školnímu prostředí z hlediska dyslektického žáka; jde především o jeho postavení ve 
skupině spolužáků a o jeho hodnocení pedagogy. Praktickou část tvoří výzkum, v němž autorka 
prostřednictvím upraveného, u nás již výzkumně používaného dotazníku M. Bogdanowitzové 
(1996), oslovila celkem 208 žáků 5. a 8. ročníků ZŠ a studentů gymnázií. Stanovila dvě hypotézy, 
výsledky výzkumu uvádí v tabulkách i grafech (viz příloha). 

V teoretické části autorka prezentuje základní informace o této skupině poruch. Z hlediska 
koncepce však do textu poněkud nesystematicky začleňuje dvě podkapitoly s týmž zaměřením, kap. 
1.2 „Definice dyslexie“ a kap. 1.4 „Vymezení pojmu dyslexie“, podobně také kap. 1.3 „Výzkum a 
náprava dyslexie“ je nepříliš logicky řazena před kapitolami 1.6 a 1.7, zabývajícími se projevy a 
diagnostikou této poruchy. Kap. 1.4 prezentuje takřka pouze soupis přímých citací, možnost 
vzájemně porovnat jednotlivé poznatky a různá pojetí je využita jen okrajově. Autorka vychází 
z česky psané literatury, převážně z monografií. Velkou předností bakalářské práce je její vynikající 
jazyková úroveň. 

Praktickou část tvoří výzkumná sonda, v níž autorka sleduje postoje spolužáků k dyslektickým 
žákům a - prostřednictvím hodnocení spolužáků - také postoje učitelů a rodičů. Jde o porovnání 
výsledků mezi třemi věkovými skupinami (žáci 5. a 8. roč. ZŠ a studenti čtyřletých gymnázií). 
Soubor respondentů umožňuje pouze limitované zobecňování nálezů, protože se patrně jedná o žáky 
jen z několika tříd, které pravděpodobně sdílejí zkušenost s týmiž dyslektickými spolužáky, učiteli i 
rodiči (to se týká zejména respondentů ze ZŠ). Výsledky jsou souhrnně prezentovány v procentech, 
avšak výsledky u dívek a chlapců autorka uvádí v absolutních číslech, z nichž si čtenář jen obtížně 
utváří představu o případných meziskupinových rozdílech. Některé interpretace nálezů jsou nejasné, 
resp. nepodložené, např. informace o tom, že dívky zažívají (častěji než chlapci) situace, kdy se 
k nim dyslektický spolužák choval nepříjemně (s. 38). Verifikace H 1 je provedena spíše intuitivně. 
Podle autorky se podařilo ověřit, že dyslektický žák má zhoršenou sociometrickou pozici ve třídě. 
Výsledky však naznačují, že většina respondentů se podle svých slov řídí při jeho hodnocení možná 
obdobným kritériem jako při posuzování ostatních, tedy tím, jak se dotyčný spolužák chová. 
(Rizikovým se ovšem jeví hodnocení dyslektického dítěte pedagogem, tak jak je percipují žáci 5. 
ročníků.) Druhá hypotéza byla stanovena nevhodně, protože autorka nikde neporovnává nálezy ze 
svého výzkumu s výsledky publikovanými dříve (M. Vágnerová, 2006). V diskusi autorka tuto 
hypotézu nakonec zcela opomíjí, naopak zde uvádí informace vztahující se k preventivně 
zaměřeným organizacím, jež by měly být prezentovány v teoretické části.  



 

Závěr: Autorka si zvolila ke zpracování ve své bakalářské práci téma poměrně závažné a aktuální. 
Prokazuje v ní dobrou schopnost práce s prostudovanou literaturou a výbornou jazykovou úroveň. 
Kritické připomínky se týkají zpracování výsledků výzkumu, koncepce hypotéz a jejich diskuse, 
drobné výtky se vztahují také k rozvržení kapitol. Vzhledem k tomu, že tyto připomínky nejsou 
zásadního charakteru, navrhuji hodnocení předložené bakalářské práce známkou: 
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