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Tématem bakalářské práce Eriky Sychrové je vzdělávání dětí s mentálním postižením. Práce je
je sice zaměřena na situaci v Olomouci a okolí, přesto je pojata hodně obecně.
Cíl práce je formulován v úvodu (s. 7 - 8). Je uvedeno, že ”hlavním cílem je prozkoumat možnosti
vzdělávání pro osoby s mentálním postižením na Olomoucku”. Erika uvádí i cíle dílčí, které se
týkají zařazování dětí do běžných, resp. speciálních škol a spolupráce speciálně pedagogického
centra se školami. Dílčí cíle autorka využila jako předpoklady svého šetření.
Práce je sestavena ze tří kapitol. Kapitola 1 je nazvána Terminologie. Pomocí mezinárodní kla-
sifikace vad, postižení a handicapů a Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a
zdraví je zde specifikováno mentální postižení včetně jeho klasifikace. Jedna z podkapitol je na-
zvána Socializace jedinců s mentálním postižením. Jsou v ní popsány především pojmy integrace
a inkluze. V této kapitole je autorka stručně odlišila, v dalším textu mluví důsledně jen o inte-
graci. V kapitole nalezneme i okrajovou zmínku o vyrovnávání příležitostí. Po přečtení kapitoly
1.3 si kladu otázku, jestli autorka zná termín ”komprehenzivní rehabilitace”. Pokud by s ním
pracovala, celá problematika by byla přehlednější.
Kapitola 2 (Podmínky a legislativa pro vzdělávání jedinců s mentálním postižením) je rozsáh-
lejší. Autorka v ní jednak řeší otázku práva na vzdělání (vychází ze školského zákona, okrajo-
vě se zmiňuje o Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením). Zmiňuje se i o vyhlášce č.
73/2005. Vycházela ale ze staré verze vyhlášky. V kapitole je také představena tematika kuriku-
la, tedy vzdělávacích programů na různých úrovních. Chybně je uvedeno, že Národní vzdělávací
program představuje rámcové vzdělávací programy (s. 18). V kapitolách 2.2 jsou uvedeny infor-
mace o jednotlivých stupních vzdělávání (včetně celoživotního). Kapitola 2.6 je nazvána Výhody
vzdělávání osob s mentálním postižením, autorce šlo nejspíše o to, popsat výhody vzdělávání
v běžných školách oproti výhodám vzdělávání ve školách speciálních.
V kapitole 2 jsou často používány termíny individuální a skupinová integrace. Nevím přesně,
zda studentka rozumí tomu, co termíny, především skupinová integrace, znamenají. Z textu na
s. 20 vyznívá, že by to mohlo být chápáno jako zařazení dítěte do speciální školy. Aktivizační
centra (kapitola 2.5.3) dosud nejsou běžnou praxí, několik škol je realizuje jako pilotní program
v rámci evropského projektu. To by mělo být v textu uvedeno. Otázkou je, jak relevantní je zdroj,
ze kterého studentka na tomto místě čerpala - internetové stránky Šance dětem. Účastní se
projektu některá z olomouckých škol?
Právě po přečtení kapitoly 2 jsem si uvědomila, jak je práce obecná. Protože autorka zahrnu-
la všechny stupně postižení a všechny stupně vzdělávání, musela se nutně pohybovat jen po
povrchu. To se potvrdilo i v poslední kapitole.
Kapitola 3 tvoří praktickou část. Autorka zjišťovala, jaká je situace vzdělávání osob s mentálním
postižením na Olomoucku. V podkapitole Metodika se čtenář dozví, že hlavní použitou meto-
dou bylo polostrukturovaný rozhovor se zástupci konkrétních olomouckých škol a jednoho SPC.
Erika vedla rozhovor nejprve se zástupkyní speciálně pedagogického centra, která jí dala tip
na školy, ve kterých se děti s mentálním postižením vzdělávají. Kromě jedné waldorfské ško-
ly, která integruje děti s postižením, se jedná jen o školy speciální. V kapitole 3.2 jsou kromě
hlavního cíle (viz úvod) uvedeny i cíle dílčí jako předpoklady (hypotézy?). Autorka se domnívá,
že více dětí s mentálním postižením se vzdělává ve školách běžných než ve školách speciálních
(základních školách speciálních a v základních školách praktických). Explicitně není uvedeno
zda má na mysli vzdělávání v základních školách nebo ve všech stupních škol. Dále se autorka
domnívá, že převládá individuální integrace nad skupinovou. Poslední domněnkou autorky je,
že běžné školy spolupracují se speciálně pedagogickým centrem stejně často jako školy speci-
ální. Předpokládám, že měla na mysli jedno konkrétní SPC, o kterém v práci píše. O jiných se
nezmiňuje. Domněnky se asi měly stát kritériem hodnocení situace vzdělávání osob s mentálním
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postižením. Jiná kritéria totiž uvedena nejsou. V dalším textu jsou představeny konkrétní školy.
Uvedené údaje o školách nejsou zcela konzistentní s uvedenými domněnkami. Zdrojem infor-
mací jsou zřejmě rozhovory se zástupci zařízení a webové stránky. Rozhovory jsou zařazeny do
příloh, v textu se na ně autorka neodkazuje.
V praktické části se ukázalo, že pojem Olomoucko je vymezen nešťastně. Autorka za Olomoucko
považuje město Olomouc (viz úvod), protože ten je spádovou oblastí ”pro osoby ... žijící v tomto
regionu...” Jaký region je myšlen, celý Olomoucký kraj, nejbližší okolí Olomouce, jen město Olo-
mouc? Ukázalo se ale, že přímo v Olomouci (podle vyjádření konkrétního SPC) nejsou děti s men-
tálním postižením zařazovány do běžných škol. Nabízí se otázka, zda děti žijící mimo Olomouc
nejsou zařazovány do běžných škol častěji - ovšem samozřejmě do těch, které jsou v blízkosti
jejich bydliště, tedy ne v Olomouci. Tím se autorčina úvaha o integraci dětí stává zkreslenou.
V rozhovorech Erika kladla zástupcům škol také otázku, zda pracují s jinými institucemi. Pokud
nepracují, vyvodila z toho závěr, že ”... děti nejsou integrované mezi své vrstevníky...” (např. s.
35). Je možné udělat takto zjednodušený závěr?
Speciálně pedagogické centrum se školou Z. Matějčka jen nesdílí budovu. Škola ho i zřizuje.
Postavení a činnost speciálně pedagogických center by si autorka měla více vyjasnit.
Na závěr praktické části jsou vyhodnoceny úvodní otázky. Otázku č. 3 považuji za nepřesně
formulovanou. Pokud školy nemají zájem integrovat děti s postižením, samozřejmě také nespo-
lupracují s SPC. Kazuistika jedné dívky zařazená na konec práce má ukázat, jak je konkrétně
nabídka možností vzdělávání využívána.
Odborné termíny jsou používány neadekvátním způsobem, takže je zamlženo to, co autorka po-
užitím pojmu myslí. Např. jednoduché ”navštěvovat školu” je vyjádřeno pomocí ”je integrován”
nebo ”je uplatňováno právo na vzdělání” nebo ”je podporováno vyrovnání příležitostí v oblasti
vzdělávání”. Jinak je po stylistické stránce práce celkem v pořádku. Ke způsobu citování a od-
kazování nemám připomínky, seznam použitých zdrojů obsahuje základní knižní tituly i zdroje
elektronické. Cizojazyčný zdroj chybí. Práce neobsahuje žádné chyby, na několika místech jsou
vynechána písmena. Všechny formální náležitosti práce splňuje. Rozsah práce vyhovuje zadání.
Práce byla konzultována: dostatečně
Navrhované hodnocení: E
Zdůvodnění, závěr:
Autorka se snažila popsat situaci vzdělávání dětí s mentálním postižením na Olomoucku. Cíl je
vymezen široce, proto se nepodařilo řešit téma do větší hloubky. Nejsem přesvědčena o tom, že
autorka porozuměla všem odborným termínům. Na některých místech je jejich použití nepřes-
né. Metodika práce je popsána povrchně. Práce s literaturou a další formální náležitosti jsou
v pořádku.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
Mnoho podnětů k obhajobě obsahuje text posudku. Prosím, aby se autorka věnovala především
jim.
Z dalších otázek je možné zaměřit se třeba na tyto:
Zhodnoťte úroveň vzdělávání dětí s mentálním postižením na Olomoucku. Nesoustřeďte se jen
na město Olomouc, ale i na celý kraj.
Lze informace o zařazování dětí do běžných škol získat i z jiného zdroje než z jednoho speciálně
pedagogického centra?
Co myslíte vašim tvrzením ”Začleňuje se tedy do kulturní složky společnosti”? Vysvětlete.
Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji
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