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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
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Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 

X    

1. Jak posilovat sebevědomí a motivaci k učení u dítěte s vývojovou dysfázií v 
domácím prostředí ze strany rodičů? 
2. Jaké zásady práce se žákem s vývojovou dysfázií spatřujete jako významné  pro 
jeho pozitivní vztah a motivaci k učení v průběhu vyučování? 
3. Jak probíhalo navazování kontaktu s respondentem - dítětem, když jste s ním 
realizovala dané cvičení? Jak se Vám dařila spolupráce s tímto dítětem a jak 
probíhalo vypracování cvičení? Jak s Vámi dítě komunikovalo?  
4. Proč je důstojnější používat termín "žák s vývojovou dysfázií" oproti termínu 
"dysfatik"?  
 
 
 
 

 



Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka předkládané diplomové práce Problematika dětí s vývojovou dysfázií ve 
školním prostředí si zvolila aktuální problematiku, která si zasluhuje odbornou a 
laickou pozornost. Práce je rozdělena do teoretické a empirické části, které spolu 
tvoří smysluplný celek. V teoretické části práce autorka ukázala, že umí pracovat s 
odbornou literaturou a ovládá citační dovednosti. Výběr odborné literatury je 
adekvátní k dané problematice. V případě práce s aktuálně platnou legislativou jsou 
nevhodně užity termíny "žák se zdravotním postižením" a "vyrovnávací opatření". 
Jedná se již o zastaralé pojmy vyskytující se v aktuálně neplatných vyhláškách a 
zákonech, které jsou nahrazeny novými termíny (tj. podpůrnými opatřeními). Dělení 
žáka podle druhu postižení nebo znevýhodnění není v souladu s platnou 
legislativou (str. 28 - 30). Autorka zároveň uvádí aktuální a také již neplatnou 
legislativu, aniž by uvedla jejich konkrétní časovou účinnost. Struktura a volba 
jednotlivých kapitol a subkapitol souzní s problematikou a autorka se věnuje 
zásadním okruhům, které se k vývojové dysfázii vztahují. Místy se objevuje 
drobnější stylistická a gramatická chybovost. Celkové vyjadřovací schopnosti a 
schopnosti práce s textem dosahují kvalitních výsledků. 
 
Emipirická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu formou vícepřípadové studie.  
Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem ovlivňuje vývojová dysfázie žáka s 
touto diagnózou ve školním prostředí v oblastech sociálních a komunikačních 
dovedností, nácviku čtení a psaní a adaptaci na školní prostředí. Oceňuji preciznost 
práce s daty a četnost datových zdrojů (rozhovory, pozorování, doplňující 
dokumenty o respondetech). Autorce se povedlo na těchto případových studií 
postihnout odlišné životní příběhy a přístupy, které ovlivňují péči a rozvoj dítěte s 
vývojovou dysfázií. Pozitivně hodnotím vypracování závěrečné "informační brožury" 
ve spolupráci s respondentem. V dané problematice je zcela zásadní, že si autorka 
všímá a upozorňuje na silné stránky dětí a žáků s vývojovou dysfázií a nezaměřuje 
se tak pouze na deficitní projevy.  
 
Klady a přínosy práce: 

 volba tématu a jeho propojení s dalšímí speciálními vzdělávacími potřebami 

 struktura a přehlednost práce 

 metody sběru dat - rozhovory s rodiči a učiteli, pozorování ve třídě, vyjádření 
spolupracujících odborníků, dokumenty a cvičení s respondenty 

 praktické využití výsledků výzkumu v podobě "informační brožury" v 
kooperaci s respondentem s vývojovou dysfázií 

 
Nedostatky práce:  

 autorka užívá pouze termín "dysfatik" - upřednostila bych pojem dítě nebo 
žák s vývojovou dysfázií vzhledem k tomu, že každý žák je primárně 
jedinečnou osobností a není definován skrze diagnózu nebo deficitní projevy 

 v kapitole diskuze chybí komparace s odbornou literaturou, autorka zde spíše 
shrnuje výsledky práce 

 práce s neplatným dělením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 
autorka sice na několika místech pracuje s aktuálně platným § 16 školského 
zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, nicméně také užívá 
zastaralé terminologie vycházející z již neplatných vyhlášek a § 16 školského 
zákona č. 561/2004 Sb. 

 lokální stylistické a ojedinělé gramatické chyby, příp. záměna pojmů nebo 
nevhodný slovosled (např. str. 26, 52, 77, 110) 
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