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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 
Kladně hodnotím:
Dlouhodobější sledování obou využitých případů.

Připomínky: 
Místy formální nepřesnosti: nejednotnost úpravy citací, místy nejasné odkud je čerpáno viz. 
rozdělení metod pozorování, styly výchovy. V rámci popisu vzorku jsou uvedeny aspekty 
kvalitativního výzkumu. 
Obsahově pak nejvíce postrádám významnou součást cíle práce, a to komparaci metod.

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře (dle průběhu obhajoby)
Datum, podpis: 10. 8. 2011, Michaela Vítečková

Autorka předložila teoreticko-empirickou práci, jejíž hlavním cílem byla komparace 
používaných metod a technik práce s dětmi, které vykazují některou ze specifických poruch 
učení. Teoretická část práce přináší souhrn základních pojmů a vymezení SPU, diagnostiku 
a možnosti péče o děti s SPU v rámci specializovaných zařízení, škol i v domácím prostředí. 
Empirická část zahrnuje kvalitativní sondu, která se za pomocí metod pozorování, studia 
dokumentace, analýzy výkonů a výtvorů snaží postihnout, zda se u dětí se stejnou poruchou 
využívají v poradně a domácím prostředí různé metody a postupy a tyto pak následně 
komparovat.

Náměty k diskusi:
1) Na s. 34 rozebíráte problematiku IVP, kde uvádíte „aktivní účast žáka mění jeho roli 

z pasivního objektu působení učitele a rodičů na aktivního, zodpovědného za 
výsledky reedukace.“ Zde bych polemizovala, zda dítě, vzhledem ke stupni svého 
psychického vývoje, je schopno přijmout „závazek“ ve formě odpovědnosti za 
výsledek vlastní reedukace. Zajisté souhlasím s aktivní účastí a vtáhnutí dítěte do 
procesu, s jasným poukázáním na to, že výsledek bude především také záležet na 
něm samotném.

2) V rámci výsledků výzkumu jsem nezaznamenala avizovanou komparaci použitých 
metod. Objasněte.




