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     Téma považuji za vysoce aktuální vzhledem k současným zlepšujícím se postojům 

společnosti k osobám s handicapem.

      Bakalářská práce čítá 49 stran vlastního textu a je členěna do sedmi hlavních kapitol         

(Závěr, Seznam literatury a Shrnutí se nečíslují!)

     V Úvodu studentka formuluje cíle práce a popisuje motivaci k výběru tématu. V první 

kapitole charakterizuje mentální retardaci, v další kapitole popisuje Downův syndrom včetně 

vývoje jedince. Ve třetí kapitole se věnuje stěžejnímu tématu – významu integrace dítěte 

s Downovým syndromem pro jeho socializaci, přehledně uvádí organizace, které pomáhají 

těmto dětem a jejich rodičům a upozorňuje, že se v práci zaměřuje především na sociální 

integraci dětí do běžných škol, která je podstatná pro následný úspěch socializace lidí 

s Downovým syndromem. Následně podrobně popisuje jednotlivé postupy a terapie 

podporující rozvoj osob s Downovým syndromem a uvádí některé možnosti komunikace 

s těmito lidmi.

     Za dobře zpracovanou a strukturovanou považuji kazuistiku. Totéž ovšem nelze říci o 

dotazníkovém šetření zaměřeném na názory pedagogů na integraci. 

Připomínky: 

- Nenacházím zformulovány cíle šetření, podrobnější popis průběhu šetření (čas, 

průběh, ev. úskalí).

- Nesprávný je popis tabulek, grafů a obrázků ve vztahu k položeným otázkám – ty 

nejsou v popisu šetření zformulovány.

- Vzhledem k tomu, že soubor čítal 29 respondentů – učitelů ZŠ, bylo by vhodné i 

procentuální zpracování výsledků, ne pouze absolutní čísla.

- Velmi zdařilé jsou oproti tomu intepretace, ale chybí slovní upřesnění, ke kterému 

grafickému znázornění a otázce se interpretace vztahuje (možno např.: Z grafu č. 1 je 

zřejmé…) 

- V Tabulce č. 4 chybí číselné údaje

- Shrnutí výzkumného šetření by mělo být formulováno samostatně. 

- Zcela chybí formulář dotazníku v příloze. 

- Pro dokreslení tématu je zajímavý rozhovor s asistentkou pedagoga – za přehlednější 

bych považovala schéma otázka – odpověď.



     Práce má logickou strukturu, kapitoly teoretické části na sebe dobře navazují, z textu je 

zřejmý hluboký zájem autorky o zpracované téma. Studentka uvádí, že s dítětem 

s Downovým syndromem pracuje jako osobní asistentka – v textu by byly přínosem častější 

její vlastní názory, zkušenosti.

     Jazyková úroveň práce je až na občasné gramatické chyby a drobnou nejednotnost 

v odkazech velmi dobrá. Použitá literatura je rozsáhlá a aktuální ve vztahu ke zpracovanému 

tématu.

Otázka k obhajobě:

- Jaké sociální služby mohou v ČR využívat rodiny s dětmi s Downovým syndromem?

Cíl práce – poukázat na význam socializace dětí s Downovým syndromem – studentka 

splnila.

Bakalářskou práci hodnotím:                                                     velmi dobře

V Praze, dne:    19.5.2015                                                                                   J. Ondrušová


