
Posudek diplomové práce_ 
Kateřina VALÁŠKOVÁ: Sociální charakteristiky základní školy praktické 

Diplomantka si zvolila téma aktuální a náročné vzhledem k transformačním procesům 
v našem školství i v souvislosti s ustanoveními zejména par. 16 nového školského zákona. 

Z formálního hlediska má práce značný rozsah 120 stran textu - včetně rozsáhlých 12 
příloh,které lze nahlížet jako empirickou část práce. Literatura je uspořádána pečlivě podle 
současné bibliografické normy. Postrádám v ní však jednu zásadní monografii lvy Švarcové: 
Mentální retardace z roku 2001. 

Charakter práce je teoreticko empirický. Úvodem autorka seznamuje se zvolenou 
problematikou,ale vcelku netradičně do obsahu úvodní části vkládá již základní popis školy 
v Židlochovicích , její personální obsazení apod. .JiŽ zde zařazuje charakteristiku dítěte 
s mentálním postiženÍm,ovšem bez uvedení zdroje,z něhož čerpala. Úvod tak obnáší 12 stran 
textu. 

Teoretická část práce má zdařilou a přehlednou strukturu identifikace problémů , nicméně 
zacházÍ v některých pasážích do výkladu,který přesahuje rámec zvoleného tématu.Určitý 
problém vidím v tom,že autorka spíše dedukuje možné deficity v sociálním chování dítěte 
z charakteristik ,které jsou považovány za standardní v běžné populacLTeoretický výklad 
v jednotlivých kapitolách dokládá vždy konkrétními pi"íldady ze židlochovické školy, kde 
pracovala a lze je považovat za autentické. 

Neobvyklé je zpracování příloh,které jsou jako celek v podstatě zprávou z empirického šetření 
včetně rozsáhlýlh a podrobně zpracovaných kazuistik žáků. 

Práci d o por u č u j i k obhajobě. 
Při ní by se autorka měla vyjádřit k následujícím otázkám: ' 

1. Zdůvodnit rozsah úvodu a přesun empirického šetření do příloh z hľediska celkového 
konceptu práce 

2. Uvést,odkud čerpala charakteristiku učitele (s.43-44) a dále, co míní výrokem" učitel se 
správným autoritativním postojem (s.48) 

3. Co znamenají přílohy 11 a 12 ( nejsou označeny - s.117 a 118). 

Návrh hodnocení: velmi dobře / ' 
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PhDr. Marta Kremličktvá 
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