
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Jany Chmelařové „Postoje spolužáků ke 
znevýhodněným dětem – varianta specifických poruch učení.

Téma předložené bakalářské práce je zaměřeno na hodnocení dětských postojů k nějak 
znevýhodněným vrstevníkům, v tomto případě jedinců se specifickou poruchou učení. 
Výzkum byl pojat jako hodnocení případné proměny dětských názorů v průběhu posledních 
let, které mohla ovlivnit větší informovanost a posun dyslexie mezi relativně běžné projevy.

Práce má odpovídající rozsah a je obvyklým způsobem členěna na teoretickou část a vlastní 
výzkum. Autorka rozdělila teoretickou část do dvou hlavních témat: jedno se týká samotné 
specifické poruchy učení a druhé se zaměřuje na sociální kontext, v němž se potíže v učení 
především projevují, tj. na školu. Popis dyslexie je stejný jako v mnoha publikacích, které se 
touto problematickou zabývají, autorka se striktně držela standardního výkladu a vycházela 
z uznávaných zdrojů české odborné literatury. V tomto směru jí nelze nic vytknout, nejsou 
zde žádné nepřesnosti (vyjma těch, jichž se dopustili autoři citovaných zdrojů). 
Str. 20 dole – Vyšetření dyslexie, resp. specifických poruch učení v oblasti jazyka nezahrnuje 
matematické schopnosti, ledaže by bylo podezření na další poruchu učení.

Druhá kapitola teoretické části je věnována prostředí školy a vlivu učitelů a spolužáků na 
znevýhodněné dítě. Autorka zde popisuje spíš obecné vývojové aspekty než specifika vztahů 
k dítěti s dyslexií. Závěrem uvádí výsledky výzkumu, který byl zaměřen stejně, jako její 
vlastní, ale sama se k němu nijak nevyjadřuje.

Praktická část je věnována vlastnímu výzkumu, stanovené hypotézy jsou jasné a je tudíž 
možné je potvrdit či vyvrátit. Použitá dotazníková metodika je vhodná, vzhledem k tomu, že 
již byla opakovaně použita, je možné výsledky porovnat. Zkoumaná skupina je dostatečně 
velká, z hlediska dané problematiky je zajímavá především skupina dětí ze základní školy. 
Výsledky získané s pomocí dotazníku autorka prezentuje v přehledných tabulkách kde uvádí 
relativní četnosti odpovědí na jednotlivé otázky. V příloze jsou uvedeny i grafy. Je škoda, že 
se nepokouší tyto výsledledky více interpretovat a že je nesrovnává s dříve realizovanými 
výzkumy, pak by bylo možné říci, zda došlo k zásadnější změně názorů dětí různého věku.

Otázka k obhajobě: V čem se liší výsledky tohoto výzkumu a těch předcházejících? Jsou 
odpovědi na některou z otázek zásadněji odlišné?

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě.
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