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Téma diplomové práce lze považovat za velmi aktuální a potřebné. Zkvalitnění služeb, 

dostupnosti a personálního zajištění v rámci školního poradenského pracoviště patří mezi 

významné úkoly poradenství obecně.  

Výslednou práci autorky považuji za kvalitní. Úvodní kapitoly úzce komunikují 

s empirickou částí, cíl práce je explicitně vyjádřen. Celková posloupnost pak vyúsťuje 

v závěrečnou prezentaci závěrů a  diskuzi.  Autorka pojímá téma komplexně, včetně 

aktuálního legislativního vymezení problematiky. Těžiště teoretické části, která se skládá ze 

tří kapitol, je v představení tzv. třístupňového modelu péče. Tuto kapitolu lze považovat za 

nejzdařilejší, resp. v kontextu speciální pedagogiky za inovativní.  Terminologický aparát a 

hlavní teze jednotlivých subtémat podpírá o relevantní bibliografii. Ta je dle mého soudu v 

dostatečném rozsahu, zahrnuje i velmi aktuální zdroje. Diplomantka prokázala, že dokáže s 

bibliografií pracovat na dobré úrovni. Lze pouze diskutovat, zda některé delší citace z 

legislativních norem spíše neparafrázovat a na plné znění neodkazovat do příloh.  Jednotlivé 

kapitoly na sebe plynule  a logicky navazují, působí uceleně.  

 V empirické části studentka hledá odpověď na hlavní výzkumnou otázku (cíl)- jak 

pracují speciální pedagogové na základních školách ve prospěch žáků s výukovými obtížemi. 

Pro tento cíl zvolila kvalitativně pojatou studii, kdy provedla polostrukturované rozhovory s 

deseti respondenty. Oceňuji, že výzkumný vzorek byl heterogenní, co se týče délky praxe, 

neboť to může přinést zajímavé spektrum dat. Některá zjištění (např. spolupracující osoby a 

instituce) považuji spíše za primární analýzu dat, nikoliv sekundární. Osobně nejzajímavější 

výsledky spatřuji ve zjištění, že oslovení speciální pedagogové nedostatečně realizují 2. 

stupeň péče v rámci třístupňového modelu péče a pak otázky vnímání svého působení na 

pozici školního speciálního pedagoga. Právě otázka sebereflexe je důležitým faktorem při 

prevenci syndromu vyhoření. Data studentka předkládá srozumitelně, své analýzy a 

interpretace podporuje autentickými ukázkami z rozhovorů. Některé subkapitolky však působí 

encyklopedicky, jsou příliš stručné a  prospělo by jim např. spojení či širší interpretace.  

 Diskuse pak přináší přesvědčivé závěry své sondy a rovněž zjištění komparuje s 

dalšími relevantními studiemi. Nechybí ani reflexe limitů práce, etických konsekvencí i 

návrhy pro další výzkum v této oblasti.  

Z formálního hlediska nelze mít k práci větší výhrady. Je psána přijatelnou odbornou dikcí.  

Text splňuje bibliografické normy, rozsah použitých zdrojů považuji za standardní.  Výsledný 

text odpovídá všem parametrům pro daný typ závěrečné kvalifikační práce, obsahuje veškeré 

povinné části.  

 



Otázky k diskuzi u obhajoby práce: 

1, Jak se do zkušeností speciálního pedagoga v kontextu třístupňového modelu péče 

promítá délka jeho praxe a výše pracovního úvazku na dané škole?  

2, Studentka cituje práci Čapka (2013) pro oblast podpory komunikace speciálního 

pedagoga s rodiči žáků. Hovoří zde např. o metafoře "dopadových polštářků". Jaké další 

doporučení by dala pro zvýšení pravděpodobnosti dobré spolupráce mezi rodiči a školním 

speciálním pedagogem, resp. školou?  

3, V čem spatřuje slabá místa v oblasti sebereflexe školního speciálního pedagoga?  

 

Diplomovou  práci Bc. Julie Čechové  doporučuji k obhajobě.  
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