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Autorka předložila k obhajobě bakalářskou práci, ve které vychází ze své praxe vychovatelky
v rehabilitační třídě zřizované jednou pražskou základní školou speciální. Přestože rehabili-
tační třídy existují již více let, v povědomí širší odborné veřejnosti ještě zcela nejsou. Proto
považuji téma práce za dobře zvolené a aktuální.

Studentka v textu představila konkrétní rehabilitační třídu, popsala metody práce, které mohou
být při práci se žáky využívány a vše doložila na konkrétních případových studiích. To souhlasí
i s cílem práce (”...stanovit možnosti, které lze využít při práci s dětmi s kombinovaným posti-
žením v rehabilitační třídě a podat ucelený přehled o jednotlivých formách podpory v rámci
edukačního procesu těchto žáků....”), který je uveden na s. 8.

Teoretická část tvoří třetinu textu, zařadit do ní můžeme první dvě kapitoly, ve kterých autor-
ka představila podrobně problematiku dětské mozkové obrny (dále jen DMO), a to protože
všichni žáci dané třídy DMO v diagnóze mají. To samozřejmě ovlivňuje výběr metod práce
s dětmi. Přesto by bylo dobré ve větší míře se věnovat i problematice měntálního postižení,
protože právě to děti do rehabilitačních tříd spíše přivádí. Při zpracování kapitoly autorka
čerpala z různých zdrojů a podařilo se jí vytvořit komlexní obraz DMO, zvláště její kvadru-
paretické formy. V druhé kapitole jsou na necelých pěti stranách představeny rehabilitační
třídy obecně. Text je spíše popisný, studentka vypisovala cíle, zásady, specifika z různé lite-
ratury, informace jsou utříděny převážně v bodech. Chybí hlubší argumentace, zároveň ale
tuto kapitolu můžeme vnímat jako podklad pro praktickou část.

Praktická část má rozsah asi 38 stran a je sestavena ze tří kapitol. V kapitole 3 je stručně před-
stavena konkrétní rehabilitační třída. Za nejdůležitější považuji její podkapitolu 3.3 Režim
dne. Je v ní na jednom místě hodně různých postřehů o specifikách práce v rehabilitační tří-
dě, kterým by mělo být věnováno více prostoru (čtení písemné zprávy od rodičů, komunikační
cvičení, skupinová práce...). Diskutovat by se dalo o tom, zda kapitola 4 má být zařazena do
části teoretické nebo praktické. Jsou v ní shromážděny všechny techniky, které se dají využít
při podpoře dětí s kombinovaným postižením. Tato kapitola je stěžejní, tomu také odpovídá
její rozsah (20 stran). Představuje metody, které se nabízejí pro práci ve všech rehabilitač-
ních třídách. Metod je tolik, že se jejich přehled stává na některých místech nepřehledný. Na
druhou stranu je ale hezky doplněn barevnými fotografiemi. Autorka u každé metody uvádí,
jakým konkrétním způsobem je využívána v dané třídě. Vrcholem praktické části jsou přípa-
dové studie čtyř z pěti žáků třídy. V každé kazuistice jsou uvedeny konkrétní způsoby využití
metod popsaných výše. V některých částech je to jen výčet metod, jinde ale autorka podrobně
popisuje, jak je určitá aktivita realizována, takže si čtenář uvědomí, jak je v praxi potřeba cit-
livě pracovat (cenné jsou např. informace o dohodě s Klárkou co se týče oslovování a doteků
(s. 46) nebo o Lukášově způsobu krmení (s. 50).

Ačkoliv shrnutí praktické části je hodně obecné,musím říct, že se autorce podařilo plasticky po-
psat život v rehabilitační třídě a je zřejmé, že ona sama práci s dětmi s těžkým kombinovaným
postižením považuje za smysluplnou. V práci jsou dobře a přesně používané odborné výrazy,
a to v odpovídající míře.

Po formální stránce je práce naprosto v pořádku. Studentka použila dostatečné množství titulů a
dobře s nimi pracovala, škoda, že v seznamu není žádný titul cizojazyčný. V textu nejsou žádné
chyby, práce obsahuje všechny formální náležitosti. I stylistická stránka je na dobré úrovni,
v teoretické čýsti se vyskytuje nadbytek ukazovacích zájmen. Škoda, že exemplář, který jsem
měla k dispozici, byl špatně svázaný a rychle se rozložil na jednotlivé listy.
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Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji
Zdůvodnění, závěr:

Cíl práce byl naplněn. Autorka postihla více rovin práce s dětmi s kombinovaným postižením.
Je škoda, že více neargumentovala, neuvedla konkrétnější závěry a svoje postoje. Přesto ale
bakalářskou práci Kamily Sedláčkové považuji za zdařilou, a to možná právě proto, že její cíl
nebyl příliš ambiciózní.

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
Prosím o zodpovězení těchto otázek:

1. V čem vidíte základní přínos rehabilitačních tříd, jak byste potřebu existence těchto tříd vy-
světlila laikovi?

2. Jaký význammá psaní informačních zpráv o dětech a proč se zprávy čtou s dětmi nahlas. Píšou
zprávy i učitelé rodičům?

3. Čím je třída, ve které pracujete, výjimečná a s jakými problémy se naopak potýkáte?
Navrhované hodnocení: C
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