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   Vlastní práci tvoří 61 stran textu včetně použité literatury, sekundární literatury, slovníků, 

zákonů a vyhlášek a elektronických zdrojů. Dále je přiloženo celkem 10 příloh. 

   Studentka Zuzana Kolbenová se ve své bakalářské práci věnuje tématu: „Dítě s vrozeným 

handicapem v rodině “. Jedná se o téma, které se v posledních letech dostává více do 

povědomí naší veřejnosti. Nicméně, přinášet další informace a pohledy na tuto problematiku 

pokládám za užitečné .  

   Autorka se nejprve věnuje klíčovým tématům a pojmům, do kterých zahrnuje tělesný a 

mentální handicap, včetně vzdělávání těchto jedinců. 

   Velice pozitivně hodnotím zařazení kapitoly č. 4, která je zaměřena na vyjmenování a 

vysvětlení sociálních služeb, dávek a podpor. Vyznat se v nejrůznějších dávkách pro osoby se 

zdravotním postižením není jednoduché. Přestože se jedná o obtížný úkol, je tato kapitola 

zpracována jasně, přehledně a srozumitelně. Stejně tak je možné se vyjádřit i o celé 

bakalářské práci.  

     Klíčová pro celou bakalářskou práci je kapitola č. 5 Rodina a handicap. Jedná se o zásadní 

téma, které se zabývá problematikou jednotlivých fází, jimiž rodina postupně prochází. Od 

narození handicapovaného dítěte, vyrovnání se rodiny s touto skutečností, až po socializaci 

dítěte.     

   Praktická část je realizovaná  formou 2 kasuistik (chlapec s mentálním handicapem a dívka 

s tělesným). Obě kasuistiky jsou velice pečlivě zpracovány. Autorka aplikovala metody: 

rozhovor s rodiči, rozhovor s učiteli a sourozenci zkoumaných jedinců; analýzu lékařské, 

psychologické a speciálně-pedagogické dokumentace; pozorování daného jedince v jeho 

přirozeném prostředí.  

   Studentka  Zuzana Kolbeková prokázala zvládnutí zvoleného tématu. Podařilo se jí 

zrealizovat vytčený cíl – zmapovat a porovnat oblast tělesného a mentálního handicapu. Práce 

má jasný odborný rámec, je přehledně strukturovaná a dobře srozumitelná.   

   Použitá literatura a další zdroje jsou vhodně zvoleny a jsou i v dostatečném rozsahu.  

 

   Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

   Otázka k obhajobě: Jaké vidíte konkrétní využití školních psychologů či školních 

                                   speciálních pedagogů při integraci žáků s tělesným nebo mentálním 

                                   handicapem v našem školství ?          
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