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Předkládaná práce se zabývá tématem, které je stále aktuální – vzdělávání je důležité. 

Autor zvolil téma s ohledem na svou práci i pro spojení s projektem, který realizoval v rámci 

svého zaměstnání. 

 

V teoretické části, která stránkami převažuje silně nad částí praktickou, se autor dopouští 

zásadních chyb – na jedné straně zevšeobecňuje, aniž svá tvrzení dokládá odkazy či citacemi 

jiných autorů ( např. str.39 attachment a SPU), na straně druhé směšuje ( např. poruchy 

chování a SPU, také neodlišuje poruchy učení a SPU ) - nabízí se otázka v čem a jak se tyto 

projevy liší ? 

Směšování pojmů je nejvýraznější v subkapitole Motivace – řadí sem jednotlivé aspekty a 

podmínky individuální motivace dítěte – jak zvažuje ale motivaci pracovníků? 

Občas si v textu protiřečí ( např.na str. 35 zmiňuje profesionální pěstounskou péči na 

Slovensku , a v dalším odstavci píše, že rodiny na Slovensku nejsou profesionální – a opět 

neuvádí zdroj). 

Opakovaně tvrdí jako fakt věci, které jsou, při nejmenším, diskutovatelné – např., že 

„individuální práce s dětmi téměř neexistuje“, DD nemají peníze na externího supervizora – 

když v praxi tomu tak není – stačí se informovat v jiných DD –třeba mimo Liberecký kraj. 

Celá kapitola 3.4.3. vychází jen z jedné autorky, zcela chybí srovnání s jinými, nejsou 

zohledněny i jiné přístupy a postupy. Díky tomu nebere v potaz ani to, že jím prezentovaná 

odbornice je kriticky hodnocena jinými předními odborníky v problematice SPU u nás. 

Doporučení a snaha vést středoškoláky k diagnostikování ( SPU, ADHD, ADD…) je pak 

zcela proti současnému trendu – středoškolák by tuto diagnostiku neměl dělat - právě proto, 

že nemá dostatečné znalosti a z nich vyplývající kompetence! 

Další doporučení „Vhodné může být i nesoustředit se ihned na doučování, ale nejprve s dětmi 

navázat kontakt…“-na str.56 vyznívá jako hrubé nepochopení práce s dětmi ( tato zásada je 

přeci základní) a doufám, že je pouze neobratným vyjádřením autora.  

 

V části praktické je prezentován vlastní projekt Investice do rozvoje vzdělávání. Projekt byl 

detailně formálně zpracován. 

Stanovené hypotézy jsou však značně obecné a autor ověřuje vlastně již dlouhodobě zjištěné. 

Samotný výběr dětí je značně nevyvážený ( rozdíly v podílech, počtech chlapců a dívek 

z jednotlivých zařízení vzbuzují dojem po snaze celkově mít vyvážený soubor,  výskyt 

jednotlivých diagnoz u dětí v DD je typický, tyto diagnozy prakticky převažují). 

Autor opakovaně uvádí, že neexistuje kontrolní/referenční skupina – domnívám se, že 

porovnání dětí se specifickou péčí s dětmi ve stejných podmínkách bez této péče by jisté 

srovnání mohlo přinést ( řada výzkumů takto proběhla )– jistě by to ale bylo pracnější.  



K dílčím vyhodnocováním - v práci není zřetelné kdo co vlastně hodnotil ( bylo možno uvést 

např. v přílohách).   

Z metodologického hlediska – v seriozních výzkumech bývá zásada lichého počtu stupňů 

hodnocení. 

Při vyhodnocování a grafické ilustraci v jednotlivých oblastech – smíšení pozornosti a 

motivace je z odborného hlediska hrubou chybou ( graf č.15). 

Na str. 87 – skutečně má na mysli porovnání grafu č.16 a 12 ? 

 

Jako pozitivní hodnotím, že autor v textu zvažuje četná rizika zvoleného systému hodnocení, 

dále i to, že zvýrazňuje nutnost dalšího vzdělávání pracovníků i nutnost supervize – jejího 

zavádění i tam, kde je dosud nepochopen její význam a možnosti. 

 

K formální stránce předkládané práce: 

V citacích a odkazech často chybuje, zřetelně neodlišuje odkaz a citaci. 

Literatura bývá řazena obvykle abecedně. Podstatnějším nedostatkem je absence odborné 

relevantní literatury cizojazyčné v originále( jedno heslo z internetu je zcela nedostatečné)– 

jak je zvykem již u bakalářských prací! 

Čtivost textu je výrazně snižována častým agramatickým vyjadřováním ( např. str 12, 

39,61,70…), častými překlepy, byť jsou někdy úsměvné ( např. „potuchy chování „ na str 60, 

či „zamřené“ namísto zaměřené na str.69). Proč v textu užívá slovo tým jak v této podobě, tak 

ještě častěji  píše team, není zřetelné.Chybějící interpunkce a hrubé gramatické chyby jsou 

negativní výpovědí o autorovi a jeho znalostech. 

 

V přílohách jsou porušena etická pravidla pro psaní prací když autor přenáší do textu DP plná 

jména účastníků projektu – navíc bez uvedení jejich souhlasu. 

 

Využití projektu, který v rámci své práce autor realizoval, pro práci diplomovou není v zásadě 

na závadu, diplomová práce však má svá specifika, která autor neakceptoval a možnost 

zpracování jistě záslužného projektu pro tuto práci nevyužil, pouze projekt použil ( což 

ilustruje i fakt, že v přílohách je pouze dokumentace projektu, ne projekt DP). 

Zvažoval využít projektu i pro řízení změny na straně pracovníků? Efekt pro děti by tak mohl 

být výraznější.  

Doporučení na konci práce jsou podnětná, je však dobré si ověřit, zda již nejsou realizována 

v praxi ( v řadě DD tomu tak totiž již je – a tato zařízení vlastně naplňují platný zákon). 

 

 

Přes uváděné výhrady předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

při relevantní obhajobě stupněm – dobře-. 
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