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V současné době se stále více, především díky projektům ESF, obohacuje síť školních 

poradenských pracovišť v tzv. rozšířené variantě. Zde kromě výchovného poradce a školního 

metodika prevence působí také školní psycholog nebo školní speciální pedagog. Autorka 

diplomové práce studuje speciální pedagogiku a rozhodla se proto zaměřit právě na tuto profesi 

v kontextu školy.  

Teoretická část práce je strukturována do tří kapitol. V první z nich se autorka zabývá 

legislativním rámcem nové profese a potřebným vzděláváním. Druhá kapitola umožňuje získat 

obraz o odborných činnostech speciálního pedagoga s jednotlivými cílovými skupinami klientů 

uvnitř školy (žáci, rodiče, učitelé, asistenti pedagoga) a o jeho spolupráci s odborníky nebo 

odbornými pracovišti vně školy. Pozornost věnuje i cílovým skupinám žáků, které bývají 

nejčastěji v odborné péči školního speciálního pedagoga (žáci se specifickými poruchami učení a 

chování a další žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – se zdravotním 

postižením/znevýhodněním, žáci cizinci, nadaní žáci). V poslední kapitole je představen tzv. 

třístupňový model péče, který poskytuje informace o návaznosti odborných postupů při řešení 

vzdělávacích obtíží – od úlohy učitele, přes úlohu pracovníků školních poradenských pracovišť až 

k odborným činnostem ve školských poradenských zařízeních, přičemž v každém ze stupňů je 

sledována úloha školního speciálního pedagoga a spolupráce s aktéry jednotlivých stupňů péče.  

S odbornou literaturou autorka pracuje odpovídajícím způsobem, jen škoda, že nebyly 

dohledány také ve větší míře zahraniční tituly – to však lze částečně i chápat, neboť se autorka 

zabývá specifiky přístupů v rámci našeho vzdělávacího systému.  

Výzkumný úkol byl realizován prostřednictvím kvantitativní studie, která spočívala v realizaci 

polostrukturovaných rozhovorů s 10 školními speciálními pedagogy působícími v Praze. Někteří 

z nich byli zapojeni v projektu VIP-RAMPS, u jiných bylo jejich působení financováno jiným 

způsobem. Autorka se ze všech možných oblastí, které školní speciální pedagog může ve škole 

„pokrývat“ vybrala oblast výukových obtíží a zjišťovala, jak školní speciální pedagogové pracují 

se žáky, s kým školní speciální pedagogové při tomto procesu spolupracují a jak školní speciální 

pedagogové vnímají svoje působení.  

Empirická část práce je přehledně strukturována, autorka popisuje sběr dat, etické aspekty 

výzkumu, způsob zpracování dat i prezentování. Využívá kvalitativních postupů při zpracování 

dat a překládá nálezy ve formě kategorií. Ty řadí dle logiky postupů realizovaných při řešení 

výukových obtíží žáků – vyhledávání rizikových žáků, práce se žáky před jejich diagnostikou, 

diagnostika na půdě školy, preventivní a intervenční činnosti, konkretizované z hlediska 

jednotlivých cílových skupin žáků.  

Autorka dospívá k poznatku, že je ve sledované skupině respondentů málo realizován druhý 

stupeň, spočívající v přípravě plánu pedagogické podpory a zajištění odborné péče ve spolupráci 

učitelů a pracovníků školního poradenského pracoviště. Jak si tuto skutečnost autorka vysvětluje? 

Ve školách bez zapojení školního speciálního pedagoga by to bylo možné, v rozšířené variantě 

ŠPP by se měl právě objevovat výrazný přínos škole zajištěním druhého stupně péče. V další části 

analýz se věnuje spolupráci rodičů na řešení výukových obtíží žáků a spolupráci s učiteli.  

Následující část primárních analýz je věnována všem pracovníkům školního poradenského 

pracoviště a jejich podílu na řešení výukových obtíží žáků a spolupráci školního speciálního 



pedagoga s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, 

střediska výchovné péče a dalším spolupracujícím zařízením.  

Poslední kategorie vzešlé z rozhovorů přinášejí informace o profesním sebeobrazu školních 

speciálních pedagogů, jejich percepci profesního nastavení, výhod i nevýhod zapojení ve škole.  

V následující kapitole autorka shrnuje dosažené výsledky a přináší jejich diskusi s odbornou 

literaturou. Dotazuji se, které nálezy rozšiřují již známé informace o profesi školního speciálního 

pedagoga. S čím může souviset zatím malá pozornost vytváření plánu pedagogické podpory? 

Které poznatky odporují již publikované literatuře? Shledala autorka nějaké rozdíly v nálezech 

mezi speciálními pedagogy projektu RAMPS-VIP III a ostatními speciálními pedagogy, kteří jsou 

financováni z jiných, než evropských zdrojů?  

Protože autorka splnila požadavky na diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě.  
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