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1. Náročnost tématu na: průměrné nadprůměrné
* teoretické znalosti x
* vstupní údaje a jejich zpracování x
* použité metody x

2. Kritéria hodnocení práce: stupeň hodnocení
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x
logická stavba práce x
práce s literaturou včetně citací x
adekvátnost použitých metod x
úprava práce (text, grafy, tabulky) x
stylistická úroveň a gramatika x
kvalita diskuse x

3. Využitelnost výsledků práce v praxi: průměrná nadprůměrná

4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Integrace žáka s nemocí epidermolysis bullosa dystrophica do školního vzdělávání na prvním stupni 
základní školy se zvláštním zaměřením na výuku tělesné výchovy

Cílem práce bylo poukázat na možnosti integrace žákyně s EBD do školního vzdělávání na prvním stupni 
ZŠ, a to zejména do tělesné výchovy.

Předložená práce zpracovává velmi zajímavé a důležité téma. Je napsána na 80 stranách (+ 9 příloh), 
má logické členění, velmi dobrou úpravu i stylistickou úroveň. Autor prokázal schopnost pracovat s 
literaturou, zdroje jsou dostatečné, nechybí zahraniční literatura. Bylo by vhodné zařadit i nějaký 
odborný článek. Metodou výzkumu je kasuistika, která vyčerpávajícím způsobem podává informaci o 
zkoumaném tématu. Výsledky práce jsou dobře využitelné v praxi, zejména popsané zkušenosti a 
návody pro další učitele, kteří se rozhodnout integrovat dítě s EBD do tělesné výchovy. Cíle práce byly 
splněny. 

Připomínky a podněty pro další zpracování (např. na úrovni rigorózní práce): V abstraktu bych 
doporučila více popsat zkoumanou osobu (věk, doba sledování atd.). Není třeba v abstraktu 
vysvětlovat, co je kasuistika. Cíle jsou téměř totožné s názvem, což nepovažuji za vhodné. Abstrakt v 
angličtině je třeba opravit (nevhodné výrazy, např. "corporal defect", gramatické chyby). Seznam 
tabulek vypadá poněkud chaoticky - doporučuji zestručnit a vyřadit z něj citace. Doporučuji opravit část 
o léčebné rehabilitaci. Léčebnou rehabilitaci neprovádíme prostřednictvím učitelů ani soc. pracovníků! 
Kompenzační pomůcky nejsou pomůckami pro léčebné cvičení. Kapitola Sociální rehabilitace je vlastně 
kapitolou o integraci -  doporučila bych tedy změnit její název. Celkově bych, pokud autor bude s 
textem dále pracovat, doporučila teoretickou část přepracovat, aby se neopakovaly informace již 
popsané, a aby měl text plynulost a přiměřeně odborný styl (na některých místech je text až příliš 
odborný). Doporučuji opravit drobné překlepy (v tématickém plánu např. ročníky v tabulce).



5. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

6. Navržený klasifikační stupeň dle obhajoby 1-2

Datum: 4.9. 2015 Podpis oponenta DP

Připomínky a podněty pro další zpracování (např. na úrovni rigorózní práce): V abstraktu bych 
doporučila více popsat zkoumanou osobu (věk, doba sledování atd.). Není třeba v abstraktu 
vysvětlovat, co je kasuistika. Cíle jsou téměř totožné s názvem, což nepovažuji za vhodné. Abstrakt v 
angličtině je třeba opravit (nevhodné výrazy, např. "corporal defect", gramatické chyby). Seznam 
tabulek vypadá poněkud chaoticky - doporučuji zestručnit a vyřadit z něj citace. Doporučuji opravit část 
o léčebné rehabilitaci. Léčebnou rehabilitaci neprovádíme prostřednictvím učitelů ani soc. pracovníků! 
Kompenzační pomůcky nejsou pomůckami pro léčebné cvičení. Kapitola Sociální rehabilitace je vlastně 
kapitolou o integraci -  doporučila bych tedy změnit její název. Celkově bych, pokud autor bude s 
textem dále pracovat, doporučila teoretickou část přepracovat, aby se neopakovaly informace již 
popsané, a aby měl text plynulost a přiměřeně odborný styl (na některých místech je text až příliš 
odborný). Doporučuji opravit drobné překlepy (v tématickém plánu např. ročníky v tabulce).

V praktické části bych doporučila zestručnit kapitolu o výzkumných metodách. Dále není třeba opakovat 
výsledky (zvolit buď tabulku nebo graf). V diskusi autor vhodně porovnává své výsledky s dalšími 
diplomovými pracemi. Bylo by zajímavé získaná data porovnat i s dalšími autory (odborné články, 
knihy), případně s modifikacemi STEP, TREE atd.. Za velmi hodnotné považuji přílohy, které jsou 
praktickým výstupem celého sledování a které budou jistě cennou informací pro učitele, kteří se s 
dítětem s diagnózou EBD setkají.

Diplomová práce je zpracována na odpovídající úrovni a doporučuji ji k obhajobě. Zároveň oceňuji, že si 
autor zvolil (a zvládl) tak náročné téma, přestože nestuduje obor TVSOSP. Doporučuji také, aby byly 
autorovy zkušenosti publikovány, např. v časopise TVSM. Otázky: Na str. 50 uvádíte, že žákyně byla 
sledována na kardiologii. Vyplynulo pro Vás z tohoto sledování nějaké omezení pro tělesnou výchovu? 
Popisujete, že žákyni lze považovat za dyspraktika. Můžete popsat dyspraxii a jakým způsobem může 
učitel s žáky, kteří dyspraxii mají, pracovat? Popisujete, že péče o dítě s EBD je pro rodiče psychicky 
náročná. Co může rodičům pomoci situaci zvládat? 
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