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Autorka předkládá bakalářskou práci, jejíž obsah je zaměřen na vzdělávání žáků s MP 

v olomouckém kraji. Jako hlavní cíl práce je stanoveno prozkoumání možností 

vzdělávání osob s mentálním postižením. Práce je členěna do tří hlavních kapitol.  

První kapitola je klasicky věnována terminologii dané problematiky. Popis 

terminologie je však velmi obecný (tato kapitola by mohla být úvodem ke kterékoli 

práci zaměřené na téma mentální postižení). Autorka se zde nevěnuje vzdělávacícm 

schopnostem žáků s MP, což by již v této kapitole bylo vhodné nasměrování.   

Druhá kapitola má název Podmínky a legislativa pro vzdělávání osob s MP. Autorka 

popisuje typy škol, ve kterých se mohou žáci s MP vzdělávat. Podrobně se věnuje 

vysvětlení, co to jsou rámcové vzdělávají programy, které vymezují rozsah vzdělávání. 

ale např. nezmiňuje základní rozlišení praktických a speciálních škol. Zmiňuje platné 

zákony a vyhlášky, které opravňují vzdělávání žáků s MP a typy škol, ve kterých se 

mohou tito žáci vzdělávat. Kapitola „Výhody vzdělávání…“ str. 29  by spíše mohla 

být nazvána „Přínosy vzdělávání…“ pro žáky s MP. Vyjádření výhod je v této 

souvislosti trochu nepřesné a  není v textu dostatečně popsané oproti nevýhodám.  

Třetí část – praktická – se týká již konkrétně regionu Olomouce. Autorka představuje 

metody, které zvolila pro získávání informací a vhledu do různých typů vzdělávání. 

Vysvětluje, proč si vybrala tento region a vymezuje cíle a předpoklady praktického 

výzkumu. Předpoklad č. 1 (str. 33) se zdá být pouze teoretický, neboť se nedá 

předpokládat (ani laickou veřejností), že v běžných školách se vzdělává více žáků 

s MP než ve školách speciálních. V dalších kapitolách této části jsou popsány stupně 

vzdělávání, které jsou určeny dětem a žákům s MP. V kapitole „Celoživotní 

vzdělávání…“ str. 40 jsou uváděny aktivizační činnosti organizace SPOLU. Tyto 

aktivizační činnosti jsou základní činnosti mnoha denních center. Činnost denních 

center však patří do sociálních služeb. Dále jsou zmíněny stacionáře Jitro a Klíč, které 

přijímají klienty plnoleté i neplnoleté – není však jasné, zda to jsou děti ve školním 

věku a zda stacionář vzdělávání tímto způsobem nahrazuje. 

Kasuistika, která je zde uvedena, popisuje mladou ženu a její možnosti zapojení se do 

různých aktivizačních činností a volnočasových aktivit. Práce by jistě byla obohacena 

větším počtem kasuistik, které by například mohly být porovnány na základě různého 

typu absolvovaného základního vzdělání. 

Praktická část je shrnuta v závěrečné kapitole, kde autorka udává, že záměr práce byl 

splněn a vyjadřuje, že shledává překvapivé výsledky…? 

Autorka v textu několikrát uvádí spojení vzdělávání v „zařízeních“, což evokuje 

představu, že se jedná o vzdělávání v ústavních zařízeních a ne ve školách. Tento 

výraz není adekvátní pro přiblížení typů škol, které autorka tímto představuje.  

Práce je ve své podstatě dosti stručná a ověření hypotéz je snadné, neboť již hypotézy 

samy nenaznačují nějaké dramatické rozpory. Největším počinem předkládané práce 

je zmapování, případně seznámení se s možnostmi vzdělávání na Olomoucku. 

V současné době se však přehled typů škol a jejich zaměření dá zjistit z jiných 

dostupných a rychlejších zdrojů.  



Přínosem (alespoň pro autorku) byly jistě rozhovory se zástupci jednotlivých škol  

a speciálně pedagogického centra.  

Práce je jinak zpracována přehledně, gramaticky a stylisticky správně.  

Autorka čerpala převážně z domácí dostupné literatury a z internetových zdrojů.  

 

 

  

            Otázky: 

2) jaké vzdělávání poskytuje základní škola praktická a jaké základní škola 

speciální? 

3) navrhněte nějakou hypotézu, kterou byste mohla (na základě získaných informací) 

svoji práci případně rozšířit. 

 

 

 

Práci hodnotím stupněm: dobře C 

 

 

 

V Praze dne 29.8. 2013                                                               Mgr. Eva Klípová 

 

 

 

 

 

 


