
Oponentský posudek rigorózní práce

Autor:  Mgr. Šárka Kužílková 

Název práce: Možnosti ucelené podpory vysokoškolských studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami v podmínkách inkluzivního vzdělávání 

Oponent: Doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

V předkládané  rigorózní  práci  se  autorka  Mgr.  Šárka  Kužílková zabývá podporou 

vysokoškolských studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v ČR. 

Řešené téma není úplně nové, ale stále aktuální. Cílem autorky bylo ve své práci analyzovat  

současný  stav  podmínek  při  studiu  studentů  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  a 

zhodnotit  systémy  podpory  na  vybraných  vysokých  školách.  Cílem  práce  bylo  také 

zmapování informovanosti a postojů k poskytovaným podpůrným opatřením.    

Rigorózní  práce  je  zpracovaná  jako  teoretická  studie  s empirickým  šetřením, 

výzkumný projekt má charakter smíšeného výzkumu, kdy bylo použito metody dotazníkové a 

případových studií. Použité metody a techniky lze považovat vzhledem ke stanoveným cílům 

výzkumného šetření za adekvátní. Stanoveny byly tři výzkumné otázky.

Text je členěn do 11 kapitol, přičemž dvě jsou teoretické, čtyři tvoří empirickou část a 

zbytek  závěr,  literaturu,  seznamy tabulek,  grafů  a  příloh.  Tyto  kapitoly  by  už  číslované 

neměly být, i z toho důvodu, aby byla dodržena rovnoměrnost v rozsahu kapitol. V úvodní 

kapitole  autorka  seznamuje  čtenáře  s teoretickými  východisky,  kdy  jde  o  vymezení  cílů, 

metodologie a základních pojmů. V druhé stěžejní kapitole teoretické části jde především o 

současné  přístupy českého  terciárního  školství  ke  studentům se  speciálními  vzdělávacími 

potřebami. V rámci této kapitoly je vymezen legislativní rámec, počty studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami podle různých statistických zdrojů, převážně Alevia, s.r.o., současná 

nabídka vysokých škol v podpře a systémy podpory, aktuální problémy podpory,  bariéry a 

přístupnost studia. Autorka vychází nejen z našich, ale i zahraničních výsledků výzkumných 

šetřeních. Všechny kapitoly teoretické části jsou zpracovány věcně správně, citace odpovídají 

normě. Na ně navazují kapitoly s vlastním výzkumným šetřením. Kvantitavní část výzkumu 

byla  realizována  statistickou  procedurou  na  vzorku  365  respondentů.  Kvalitativní  pak 

monografickou procedurou. Zjištěné výsledky jsou přehledně zpracovány. Závěry práce lze 

považovat za ucelené zmapování aktuální podpory vysokoškolských studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami s důrazem na systémy podpory tří velkých univerzit v ČR, a tedy za 

současný přínos pro speciálně pedagogickou teorii a praxi. Po stránce jazykové a grafické 



odpovídá  předložený  text  požadavkům  stanoveným  na  tento  typ  prací.  Avšak  v  práci 

vědeckého charakteru by měl být použit výhradně trpný rod pomocí příčestí minulého, nikoliv 

1. osoba čísla jednotného, která se místy objevuje, např. hned v první kapitole (s. 11). 

Otázky k obhajobě:

1. Uvádíte, že na všech třech vybraných univerzitách (Praha, Brno, Ostrava) se provádí 

funkční diagnostika. Jaký má význam pro zpřístupnění vysokoškolského studia?

2. Ze statistiky Alevia, s.r.o. z roku 2010 vyplývá, že Masarykova univerzita má nejvyšší 

počet studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (320) z jednotlivých univerzit a 

vysokých škol  v ČR. Jak vysvětlíte  nízký počet  (5)  respondentů  ve  Vašem šetření 

právě z MU (i když byli osloveni prostřednictvím centra podpory, jak píšete v kap. 

3.2)?

3. Na s. 140 píšete o rozdílech mezi finančními možnostmi jednotlivých center podpory 

na různých vysokých školách. Jak řeší jednotlivá centra podpory univerzit či vysokých 

škol určitou disproporci v poskytování služeb jednotlivým cílovým skupinám? Např. u 

studentů se sluchovým postižením podpůrná opatření spočívají především v čerpání 

tlumočnických  služeb  a  přepisovatelských  služeb,  která  jsou  finančně  nákladná. 

Umožňuje některé z center podpory více služeb najednou? Např. tlumočení a současný 

simultánní přepis či alespoň zápis přednášek?

4. Můžete komparovat se zahraničím? Vyberte příklad jedné zahraniční univerzity a její 

systém podpory studentů speciálními vzdělávacími potřebami.

Rigorózní práci Mgr. Šárky Kužílkové doporučuji k obhajobě.

V  Praze dne 13.1. 2015 Doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

.


