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Bakalářská práce má rozsah 56 stran autorského textu, je doplněna dvěma přílohami. Autorka 

se zaměřila na problematiku mentální retardace, zvláště u Downova syndromu a následně 

možnostmi integrace dětí s Downovým syndromem v běžné třídě. 

Zvolené téma je vysoce aktuální, protože i když trendem současného školství je směřování 

k plné integraci dětí se zdravotním postižením do hlavního proudu vzdělávání, zkušeností 

s integrací dětí s Downovým syndromem je zatím málo. Toto téma sice již v rámci studijních 

prací bylo zpracováno, ale autorka jej pojímá z širšího úhlu pohledu – snaží se o postižení 

hlavních podmínek pro optimální integraci žáků s tímto syndromem.  

Cílem bakalářské práce, jak autorka uvádí, bylo poukázat na důležitost začlenění osob 

s Downovým syndromem do společnosti - zde došlo k mírnému odklonu od tématu práce, 

nicméně v závěru celé práce autorka opět shrnuje nejen přínos integrace dítěte s Downovým 

syndromem pro jeho sociální okolí (učitelé, spolužáci), ale i přínos integrace pro dítě 

s Downovým syndromem samé. Autorka se snažila i zmapovat podmínky, které jsou nutné 

pro optimální integraci dítěte s Downovým syndromem do běžné třídy, což je nesporným 

pozitivem této práce. Z tohoto pohledu byl cíl práce splněn. 

Text bakalářské práce je logicky víceméně dobře strukturován, jednotlivé kapitoly na sebe 

optimálně navazují. Pozitivně hodnotím snahu o zmapování organizací napomáhajícím 

osobám s Downovým syndromem k integraci (bylo by vhodné jejich seznam uvést i v příloze) 

a uvedení různých forem terapií těchto osob včetně alternativních směrů Větší prostor pak 

autorka věnuje problematice komunikace osob s Downovým syndromem a opět alternativních 

a nových metod komunikace. 

Autorka přesto prokázala, že dokáže odpovídajícím způsobem pracovat s odbornou literaturou 

a vyvozovat odpovídající závěry v praktické části. 

 



Jako hlavní metoda zpracování bakalářské práce je uvedena kazuistika dívky s Downovým 

syndromem, rozpracováno je dotazníkové šetření zaměřené na učitele a částečně řízený 

rozhovor s asistentkou dívky s Downovým syndromem – zvolené metody jsou optimální. 

Kazuistika je členěna víceméně odpovídajícím způsobem, je velmi podrobně zpracována, 

nechybí shrnutí (došlo zde ale několikrát k záměně jména zkoumané osoby). Dotazníkové 

šetření bylo zaměřeno na postoje pedagogů k integraci dítěte s Downovým syndromem. Je 

velmi podrobně zpracováno, závěry, které jsou z něj vyvozeny, jsou odpovídající, získané 

výsledky zajímavé a přínosné. Řízený rozhovor byl veden optimálním způsobem, závěry z něj 

vyplývající by si zasloužily podrobnější shrnutí a zhodnocení.  Autorka se ale poněkud ztrácí 

v zhodnocení stanovených cílů bakalářské práce. 

Autorka práce uvádí dostatečný počet použité odborné literatury, v textu není ale zcela 

jednotně uvedena po formální stránce (vynechávky čárek za jmény, potíže s uvedením 

sekundárních zdrojů). 

Předkládaná bakalářská práce byla autorkou zpracovávána s velkým zájmem a osobním 

nasazením. Práci průběžně konzultovala s vedoucím práce.  

I když je práce z hlediska zjištěných výsledků přínosná, má určité formální nedostatky ve 

zpracování (číslovaný závěr, chybějící diakritika v popiskách grafů). Některé stylistické 

formulace jsou místy ne zcela zdařilé. Tím je bohužel snižována kvalita jinak po obsahové 

stránce velmi dobré a přínosné práce.  

 

Předložená bakalářská práce přesto splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 

 

 

 

V Praze 31. 5. 2015    PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 

 


