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Lucie Šponarová zvolila neobyčejně zajímavé téma své práce především na základě svých 

osobních zkušeností z práce asistenta pedagoga pro dívku s těžkým tělesným postižením. Kromě 

vlastní zkušenosti v práci využívá celé řady relevantních odborných zdrojů včetně 

cizojazyčných. 

Představuje obecné požadavky a podmínky integrace dětí se zdravotním postižením do běžných 

škol a roli asistenta pedagoga, výstižně charakterizuje málo známé postižení SMA (spinální 

svalová atrofie) a jeho důsledky pro vzdělávání a celý život dospívajícího dítěte. Věcně a 

působivě uvádí a reflektuje svoji osobní zkušenost. Je kritická i dostatečně sebekritická. 

Téma je zpracováno přehledně, na velmi dobré odborné úrovni. Autorka se vyjadřuje 

kultivovaným jazykem, bez gramatických chyb, takže i grafická úroveň práce je velmi dobrá. Za 

necennější část práce považuji kapitolu 5, ve které autorka podrobně popisuje svoji zkušenost 

z práce s dívkou ve finálním stadiu SMA a v části Diskuse reflektuje své zážitky.  

Vedle jednoznačně kladného hodnocení práce, dávám v úvahu (spíše k diskusi) několik 

připomínek: 

Kapitola 5 nazvaná Kasuistika by mohla být uvedena na začátku práce (nepochybně vedla 

k napsání práce). Tím by ukázala a podtrhla důležitost myšlenek a faktů uvedených v dalších 

kapitolách. Část Diskuse by naopak mohla být součástí závěru, fakticky o diskusi nejde, ale o 

jisté shrnutí myšlenek. 

V závěru práce bych očekával, že se autorka pokusí o stanovení hlavních příčin stavu, který 

v práci popisuje a doporučí možné zlepšení. Měla by to provést v rámci obhajoby. Tam, kde se 

v prácí hovoří o psychologických aspektech problému, by bylo přesnější uvádět “psychologické 

a sociální aspekty“. 

Přes tyto připomínky práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

Zdůvodnění, závěr: 

Jde o aktuální, zajímavou a výborně zpracovanou práci, ve které autorka prokázala odborné 

znalosti, zaujetí a citlivý přístup k tématu. Práce ukazuje na některé závažné problémy našeho 

vzdělávacího a sociálního systému. Pro zvýšení informovanosti v této oblasti bych doporučil, 

aby autorka po úpravě některé částí práce publikovala. 

 

Navrhované hodnocení:  A – výtečně 

 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

Pokuste se uvést hlavní příčiny nedobrého stavu, který v práci popisujete. 

                                                                                                      

 V Praze, dne 19. 5. 2015.                                                             Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 

                                                                                                                    


