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Jeden z problémů, který není dosud zcela jasně artikulován je, jak probíhá a jak by mělo probíhat hodnocení dětí 
se SPU ve škole. Doporučené tolerantní hodnocení včetně konkrétních návodů, tak jak autorka uvádí v jednom 
z přiložených materiálů ještě nesděluje, jak takový přístup probíhá v konkrétních podmínkách výuky, jak ostatní 
děti vnímají odlišnosti u ostatních dětí, které nejsou natolik zjevné, aby jim zcela porozuměly.
Jaký je názor autorky ?

V diplomové práci řeší autorka problém specifických poruch učení u dětí na 1. stupni. Autorčina 
motivace a osobní zkušenosti ji přivedly k myšlence srovnat metodické postupy práce s dětmi se 
specifickými poruchami učení v ped. psychologické poradně a v domácím prostředí. Výzkumné sondě 
předchází teoretická část pojednávající o spec. poruchách učení, o jejich předpokládaném původu, 
projevech, druzích. … mající charakter přehledové studie, i když  detailní  členění kapitol je tomuto 
přehledu na překážku. Kapitoly jsou často uváděny bez  vzájemného propojení, na některých místech 
postrádám úvodní slovo, autorčin komentář nebo stanovisko, rovněž poměrně velké úseky textu jsou 
bez literárních odkazů. Zřejmě na základě vlastní zkušenosti (bez literárního odkazu) autorka vytvořila 
kategorizaci stylů rodinné výchovy, patrně za účelem vyvození důsledků pro práci s dětmi se SPU. 
Pojmové označení těchto stylů není vždy zcela přesné a chybí jasná interpretace ve vztahu ke SPU
(str. 25). 
V empirické části se autorka rozhodla pro výzkumnou sondu, ve které použila kromě pozorování 
studium dokumentace, analýzu výkonů a písemného projevu sledovaných  dvou dětí. Lze říci, že 
sonda byla provedena pečlivě, jednotlivé analýzy a pozorování byly provedeny v předem určeném 
časovém programu. Rovněž závěry, které autorka na základě výsledků presentuje, jsou důkladnými, 
velmi detailními charakteristikami progresu u obou sledovaných dětí. Popsanými rozdíly vyjádřila 
význam diagnostického hodnocení,   individuálního přístupu a  citlivého kontaktu.




