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Kladně hodnotím:
Citlivě a eticky vedený výzkum, kvalitně zpracovanou analýzu rozhovorů. Zajímavý je
výsledek šetření, kdy dítě s handicapem snaží své „neúspěchy“ v sociálních vztazích 
kompenzovat vysokým školním výkonem (což v mnoha případech může zvyšovat jeho 
izolaci od vrstevníků).

Připomínky: 
V rámci kap. č. 6 by bylo možno věnovat více prostoru pedagogům (jak avizuje název 
kapitoly) a méně jejich náhledům na rodiče, který zde dominuje. 
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Autorka předložila teoreticko-empirickou práci, jejíž hlavním cílem byla snaha postihnout 
vliv sociálního klimatu třídy na úspěšnost integrace dítěte s handicapem. Součástí 
stanoveného cíle bylo též ověřit, zda specifický typ handicapu ovlivňuje stupeň přijetí dítěte 
do třídního kolektivu. Stanovený cíl se autorka snažila naplnit prostřednictvím teoretického 
vstupu, který má charakter deskriptivně analytický a postihuje hlavní aspekty citlivé 
problematiky integrace a inkluze. Empirická kvalitativní sonda zahrnuje rozhovory 
s respondenty, kteří mají s inkluzí osobní zkušenost a funkčně jsou zpracovány do podoby 
narativní analýzy.

U úvodu s. 9 stanovujete cíl práce, který naznačuje, že jev který bude zachycovat je 
mnohovrstevnatý. Úspěšnost integrace je výsledkem setkání osobnosti jedince 
s handicapem, jeho rodiny, klimatu třídy i školy a v neposlední řadě též zahrnuje osobnost 
učitele i dalších pedagogů. Vše je navíc nutno nahlížet v dynamické podobě, neboť i ve 
vašem výzkumu se potvrdila proměnlivost akceptace handicapovaných dětí v průběhu 
dospívání či při dalších neočekávaných změnách.  

 Souhlasila byste s tvrzením, že v celém procesu vystupuje dominantně osobnost 
dítěte s handicapem, tzn., pro úspěšnou integraci to musí být právě handicapovaný, 
kdo nachází vnitřní zdroje pro přizpůsobení se, že je v celém procesu vlastně ten 
„nejsilnější“. Porovnejte s výsledky vašeho výzkumu.

 Domníváte se, že je současná pedagogická scéna připravena na bezpečnou integraci 
dětí s handicapem a jakým způsobem řešit situace, kdy dítě pro přijetí kolektivem 
vyjevuje již nezdravou míru přizpůsobení.




