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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 57 stran a 2 přílohy. Rozsah práce odpovídá požadavkům na bak. 
práci. 

 Práce obsahuje všechny požadované části, včetně zadání. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Práce je strukturovaná do 4 hlavních kapitol. První je teoretická a obsahuje především popis 
podmínek, za nichž se žák může dostat do DDÚ na tzv. dobrovolný diagnostický pobyt, který 
je po několika týdnech zakončen návratem do jeho kmenové třídy. A právě pro tyto případy 
je v práci navržena aktivita spojení s původní třídou prostřednictvím technologií. Zároveň 
tato kapitola obsahuje popis možných ICT nástrojů pro realizaci spojení využitelných. 
2. kapitola obsahuje zajímavý přehled existujících případů využití technologií ke spojení 
žáků se svou vlastní třídou. Bohužel se ve všech případech jedná o jiný typ využití, než při 
dočasném pobytu žáka v diagnostickém ústavu, ale přesto lze říci, že vyprané případy jasně 
ukazují přínos podobných aktivit, jenž může být jistě aplikován i na specifické podmínky 
popisované touto prací.  
3. kapitola se zabývá vlastním návrhem řešení problematiky spojení žáka přicházejícího do 
DDÚ se svou kmenovou třídou. Navrhuje organizační opatření, postupy a shrnuje přínosy a 
možné problémy. 
Ve 4. Kapitole autor zpracovává výsledky průzkumu mínění zainteresovaných učitelů 
a pracovníků DDÚ, jenž byl realizován formou dotazníkového šetření a ukázal, že, navzdory 
převládajícímu pozitivnímu vnímání návrhu respondenty, právě lidský faktor by mohl být 
nakonec hlavní překážkou častější realizace podobných projektů. V období přípravy 
bakalářské práce se i přes značné úsilí autorovi nepodařilo najít pro ověření vhodný 
konkrétní případ. A tak k praktickému ověření teoreticky zdůvodněné aktivity zatím 
nedošlo. 



Předkládaná bakalářská práce obsahuje všechny doporučované prvky – teorii, přehled 
případů z praxe i vlastní průzkum přinášející zajímavá zjištění. Proto jsem přesvědčen, že 
práce splňuje požadavkyúspěšného ukončení kombinovaného studia vychovatelství. 
 
Výsledky a přínos práce  

 Práce na přijatelné úrovni předkládá teoretická východiska a shrnuje stávající stav 
poznání dané problematiky. 

 Předkládá přehled velmi zajímavých skutečných příkladů využití technologií ke 
spojení žáka se svou třídou, ať z domova, z ciziny či z nemocnice a ukazuje zřejmý 
přínos takových aktivit. 

 Přínos má především vlastní návrh aktivity a průzkum  mínění zainteresovaných osob, 
který naznačuje, že ne všichni učitelé si umějí představit virtuální účast žáka 
pobývajícího v DDÚ ve výuce. Je to způsobeno pravděpodobně hlavně tím, že dosud 
s podobnými technologiemi podporovanými aktivitami nemají žádnou zkušenost. 

 
III. Zpracování 

 Práce je stylisticky, typograficky i graficky na přijatelné úrovni. Vizualizace dat 
z dotazníků by asi zasloužila poněkud modernější a přehlednější pojetí. 

 Využití literárních a online informačních zdrojů je na přijatelné úrovni, i když pokud 
jde o prameny zahraniční, mohlo být určitě bohatší. 

 
IV. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

V Závěru autor shrnuje hlavní důvody pro realizaci aktivity a uvádí: „Nejedná se jenom o 
kontinuitu vzdělávání, ale také o udržení kontaktu s vrstevníky, který je neméně důležitý.“ 
Právě tato skutečnost je možná právě tím nejdůležitějším důvodem pro realizaci. Přitom se 
nejedná jen o výchovný přínos jen pro žáka problémového umístěného v DDÚ, ale i pro 
všechny žáky dané třídy, kteří tak dostávají možnost si daleko více uvědomovat důsledky 
svého případného nevhodného jednání. 

 
V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Jak jste vybíral respondenty pro svůj výzkum? 
 Budete se i přes dosavadní neúspěch pokoušet projekt realizovat? 

 
VI. Celková úroveň práce:  

Celková úroveň práce je vyhovující. Proto ji doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
 

V Praze 16.5.2013        Bořivoj Brdička   
      …………………………………… 


