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Jaký je osobní názor autora na skutečnost, že se pojem psychická deprivace opouští ? 

V problematice deprivačního syndromu se často uvádí „efekt spirály“ nebo tzv. „bludný kruh“. Které situace 

(postupy, okolnosti…) by podle autora mohly tyto jevy přerušit , „přetnout“ ? 

Předložená  bakalářská práce se zabývá psychickou deprivací, teoretickým rozkladem tohoto pojmu a začleňuje ho 
do školního kontextu, ve kterém autor zároveň hledá možnosti pro jeho řešení. 
Deprivační syndrom je kategorie, jejíž pojetí se bude prohlubovat a  rozvíjet, již nyní se její spektrum rozšiřuje a u 
některých autorů se terminologicky mění.  Autor ve své bakalářské práci tento jev anticipuje a ve zřetelném úvodu 
teoreticko - historicko – psychologickém se této myšlence věnuje. V závěru této kapitoly autor jasně formuluje názor, 
že s pojmem psychická deprivace se plně identifikuje jako s pojmem celostním. Na základě toho uvádí, že s 
ohledem na společenské a pedagogické proměny se rozšiřují  možnosti, jak deprivační situace ovlivňovat  
z hlediska jejich prevence, tak z hlediska jejich nápravy. V souvislosti s tím formuluje důležitou myšlenku,  že 
v problematice odhalování následků deprivačního působení se vyskytuje mnoho činitelů, které  do deprivační 
situace vstupují, tyto se prolínají a vyrůstají jedna z druhé.  
Zvláštní pozornost autor věnuje působení školy (což ostatně v názvu práce slibuje) zdůrazňuje její význam – a to ve 
smyslu negativním (škola vzhledem k častému hodnocení, ověřování výkonu a neúspěšnosti deprivovaných žáků) 
mnohdy deprivační syndrom prohlubuje, zároveň však poskytuje neomezený prostor pro jeho nápravu  a narovnání. 
Pozornost by se podle autora měla věnovat těm vlivům a zdrojům deprivace, které zůsta ly dosud nepovšimnuty. 
Příkladem může být kognitivní deprivace, jejíž náprava může být obohacena o postupy práce s chybou, reflexe 
vlastních postupů, vyžádání pomoci, aplikaci kognitivních instrumentů a pod. Velké možnosti v tomto směru připisuje 
rozvoji odolnosti, posilování autonomie a sebevědomí. Velmi příznivě hodnotí projekty OSV, rozvoj spirituality, 
rovněž pečlivě připravené podmínky a okolnosti pro integraci a inkluzivní vzdělávání. Na tomto místě bylo možné 
hlouběji rozvést přínosy těchto přístupů, příp. doplnit konkrétními zkušenostmi 
Připomínku nelze nemít ke grafickému uspořádání práce, v některých případech k poněkud nevázané stylistice a 
gramatickým chybám.  
Jinak je předložená práce   studií, která tvoří kvalitní teoretické zázemí pro empirické ověření této problematiky, 
které autor připravuje. Předložená práce zcela splnila požadavky kladené na bakalářské práce. 
 
 
 
 
dotazník vlastní konstrukce. I když odpovědi učitelů i žáků vyjadřují většinový souhlas   s využitím relaxačních 
technik a autorka jej považuje  za významný, v závěrečném zhodnocení o využití relaxačních metod by neměla  u 
jedince (zejména žáka), kterému je nabízena relaxace, chybět možnost volby, individuálního rozhodnutí s ohledem 
na jeho  osobní prefernce. Autorčina interpretace využití relaxačních technik se jeví příliš direktivní.  
Předností práce je relativně dobrý  teoretický základ pro další zkoumání a  konkrétní návrh metodického zásobníku. 
Práce splnila požadavky kladené na bakalářské práce. 
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