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Hodnocení práce: 
 

1. Autor si sám stanovil úkol zjistit, jak rodiče podporují děti  se specifickými 
poruchami učení, na základě něho pak specifikoval cíl zjistit, jak podporují děti 
v učení.  

2. Pro zjišťující šetření zvolil kvalitativní přístup, na základě rozhovorů s rodiči a 
analýzy dokumentů z pedagogicko-psychologické poradny vytvořil kazuistiky dětí 
a vyhodnotil je. Vyhledal a popsal společné jevy spojující zkoumanou skupinu. 
Pokusil se navrhnout na základě analýzy zjištění podpořené znalostí stanovisek a 
doporučení z odborné literatury a vlastních zkušeností modifikovaný způsob 
domácí  přípravy dětí s SPU,  který by škola akceptovala.  

3. Práce je  promyšleně a podrobně členěná na základě autorova postupu při 
seznamování s problematikou rodiny dětí s SPU. Tomu odpovídá velmi 
strukturované a hierarchické seznamování s termíny souvisejícími s tématem. 
Autor se opírá se o základní odbornou literaturu spojenou s problematikou 
specifických potřeb dětí s SPU a účelně ji využívá. 

4. V textu je patrné, jak bylo pro autora náročné zaujmout odstup od tématu a situace 
rodičů,  když je sám zúčastněn také jako rodič.. 

5.  Jazykové zpracování je značně zestručňující, sevřené, což někdy vede ke 
zkratkovitému vyjadřování.  

6. Práce je výsledkem velkého samostatného a systematického úsilí propracovat se 
k znalostí podloženým zjištěním. Rozhovory s rodiči byly dobře připraveny a 
vedeny, za úspěch lze považovat už samotné navázání kontaktu s rodiči dětí, které 
mají problémy, získání jejich důvěry a otevřených sdělení.   

7. Práce se zabývá problematikou dětí s SPU z pohledu rodičů, problém dítěte tak 
ukazuje jako problém zasahující celou rodinu Přináší konkrétní zjištění  
o přístupech a zkušenostech rodičů samých. 

8. Autor dostatečně naplnil úkol, který si stanovil, závěry včetně využitelných 
doporučení  zformuloval  na základě výsledků, ke kterým dospěl v prováděných 
šetřeních. 

            
 

Otázky k obhajobě: 

1. Které  předpoklady rodičů podle Vašich poznatků zakládají  úspěšnou podporu jejich dětí 
s SPU ? 
2. Co potřebují rodiče dětí s SPU v souvislosti s životem celé rodiny s dítětem s SPU?   
 

Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou 

práci a proto ji  doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce známkou:   


