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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
Typ posudku: Oponent 

Autor/ka práce: Tereza Syrovátková 

Název práce: Vzdělávání těžce zdravotně postižených 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.  

Navržené hodnocení: velmi dobře 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 
 
Autorka textu se rozhodla v praxi ověřit myšlenku Toma Schmida, zda i speciální škola může pro 
zdravotně postižené být dočasně přípustným řešením, a to na základě případové studie jedné školy. 
Vedle toho autorka popisuje situace postiženého a jeho práva na vzdělání, popisuje koncept totální 
instituce včetně její kritiky. Autorka kombinuje různé odborné proudy a neopomíjí ani kritickou 
literaturu k integračním konceptům. Své hypotézy pak zkoumá na případové studii jedné školy. Kde 
provedla zúčastněné pozorování, polostrukturované rozhovory se zaměstnanci, žáky i rodiči. 
Vybraná škola představuje instituci, kam žáci buď docházejí, či přespávají v blízkém stacionáři. 
Autorka se rozhodla zaměřit na pět aspektů totální instituce: (1) otevřenost-uzavřenost, (2) 
dobrovolnost-nucenost, (3) míra byrokratizace, (4) systém privilegií, (5) cíle instituce. Tyto 
dimenze pomohly autorce určit míru totálnosti instituce. V analýze identifikovala faktory, které 
přispívají k tomu, že žáci zůstávají ve speciální škole. Autorka je vidí v přemíře péče a vytváření 
příliš pozitivního prostředí, včetně rizika hospitalismu. Autorka ukazuje, že speciální škola 
upřednostňuje některé funkce školy. Domnívá se, že speciální škol by měla na cestě k plné integraci 
reflektovat svou uzavřenost, posílit svou socializační funkci a usilovat o inkluzi řady všech 
relevantních aktérů.  
 
S vymezením tématu se pojí celá řada problémů. Ověřování hypotézy, že něco se může stát něčím, 
považuji obecně za problematickou. Rozhodně odpověď na tuto otázku je problematické zjišťovat 
na základě analýzy současného stavu. Autorka sice identifikovala mechanismy uzavírání školy, 
nicméně v odpovědi, co by škola měla dělat, aby se stala přípustnou alternativou, vychází primárně 
ze svého názoru. Goffmanův koncept totální instituce se mi nejeví jako vhodný pro výzkum 
školního zařízení, kam děti dojíždí. Goffman (1961) říká: “A basic social agreement in modern 
society is that individual tends to sleep, play, and work in different places, with different 
participants, under different authorities, and without an over-all rational plan. The central feature of 
total institutions can be described as a breakdown of the barriers ordinaraily separating these three 
of life.” (5-6) V okamžiku, kdy děti žijí část svých životů ve svých rodinách, speciální škola 
takovou institucí rozhodně není. Schmidova argumentace je v práci popsána natolik vágně, že 
nedokážu posoudit, zde ji lze použít jako empiricko-analytické vodítko.  
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autorka se opírá o dostatečné množství odborných cizojazyčných i domácích textů. Autorka ale 
takřka nezmiňuje texty, které by podporovaly myšlenku integrace a proti nimž se autorkou citované 
texty vymezují.  
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3. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Dalším problémem práce je i to, že autorka je v řadě momentů nereflexivně normativní. „Ačkoliv 
považují dobrý vztah s postiženými dětmi za svou devízu, domnívám se, že by si zasloužil drobně 
reformulovat, protože v této podobě neprospívá ani jedné straně.“ (str. 30) „V tomto směru tedy 
škola svůj cíl připravit žáky do života jednoznačně selhává.” (str. 31) V práci také autorka primárně 
staví na argumentech pracovníků, méně se věnuje rodičů, takřka vůbec samotným žákům. Celkově 
analýza místo toho, aby rekonstruovala jednání aktérů a hledala významy, jež jednání přikládají, ho 
porovnává s tím, co si autorka myslí, že by mělo být.  
 
4. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Byť autorčina vlastní tvrzení jsou v práci podle mého poněkud nadužívána. Autorka řádně cituje a 
svá tvrzení patřičně odlišuje.   
 
5. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 
 
Po formální stránce je práce nadprůměrná.  
 
6. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
Práce pojednává zásadní téma, je přehledně a čtivě napsaná Autorka také strávila se svým terénním 
výzkumem dostatečné množství času. Snažila se svou metodologii reflektovat. V řadě míst přišla se 
rovněž se zajímavými drobnými postřehy (stesk po civilkářích jako elementu, jež školy 
obohacoval). Vzhledem k těmto pozitivům jsem se přes řadu výtek, rozhodl přiklonit k lepší 
výsledné známce.  
 
7. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Jako hlavní bod diskuse navrhuji problém totální instituce. Je totální instituce totéž, co instituce 
uzavřená? Jak míra uzavřenosti instituce souvisí s mírou její totality? Může být neinternátní škola 
totalitní institucí.  
 
Celkové hodnocení práce: velmi dobře 
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