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Text posudku (rozsah dle zvážení oponenta) 

 

     Disertační práce Paed.Lic. Mgr. Ladislava Barana je věnována tématu, které nepatří 

v psychopedické oblasti mezi nejfrekventovanější. Nelze na margo tohoto tématu poznamenat, 

že by šlo o téma zcela nové, ale potřeba průběžné analýzy determinant komunikace s lidmi 

s těžkým mentálním postižením je s ohledem na současnou situaci těchto osob v současné 

společnosti navýsost aktuální. Disertační práce má rozsah 160 textových stran. Práce je doplněna 

čtyřmi přílohami a šesti grafy modality vyjadřování klientů. V seznamu použité literatury uvádí 

Mgr. Beran 51 položek odborných zdrojů s výrazným zastoupením cizojazyčných pramenů, a to 

zejména v angličtině a němčině. 

     Samotný text disertační práce je rozčleněn do devíti samostatných kapitol a povinného 

Úvodu a Závěru, který je napsán v obecné rovině. První čtyři kapitoly (1. Diagnostika 

komunikačných kompetencií u osob s ťažkým mentálnym postihnutím ako výskumný problém, 

2. Vplyv vzťahu na rozvoj komunikácie u ťažko mentálne postihnutých klientov, 3. 

Terminologické koncepty špeciálno-pedagogického skúmania komunikácie, 4. Skúmanie 

komunikácie u ťažko mentálne postihnutých) tvoří obsahově teoretický rámec posuzované 

práce. Uvedení seznamu zkratek hned za obsahem práce je méně obvyklé. Obvyklejší je seznam 

umisťovat až na konci práce. V Úvodu autor uvádí, že komunikace je klíčem k člověku, k jeho 

socializaci. Právě komunikace lidí s těžkým mentálním postižením je předmětem uvedené  

práce, a to přirozeně zejména z pohledu speciálněpedagogických disciplín. Disertační práce je 

koncipována jako zpráva o výzkumu, kterou autor rozdělil na teoretickou a praktickou část. 

Hojně využil svou předchozí pětiletou zkušenost z práce s dospělými lidmi s těžkým mentálním 

postižení v Rüdesheimu ve Spolkové republice Německo. Všechny kapitoly teoretické části 



disertační práce se vyznačují  propracovaným textem a dostatečným počtem odkazů na odborné 

prameny ze seznamu použité literatury.  

     Kapitola sedmá je věnována deskripci metodologie výzkumného šetření. Pro disertační práci 

s formulovaným tématem lze uvedenou metodologii akceptovat. Pozitivně hodnotím fakt, že 

vlastní výzkum probíhal v přirozeném prostředí klientů (zejména v případě tak závažného stupně 

postižení). Doktorand byl nucen používané metody částečně přizpůsobit pro klienty s těžkým 

mentálním postižením. Třebaže vlastní výzkum komunikace byl realizován doktorandem na 8 

klientech specilněpedagogického zařízení v Rüdesheimu (SRN), jde o výzkumnou sondu, která 

je s ohledem na svou šíři a hloubku zkoumání významná, když přihlédneme ke stupni postižení 

klientů. Samotná míra postižení se však ve zkoumaných případech neprojevila jako zcela 

jednoznačně určující. V této souvislosti doporučuji, aby doktorand podrobně prezentoval u 

obhajoby vlastní schéma tzv. kruhového objezdu, který uvádí v závěrečných kapitolách své 

práce.  

  

Dotazy oponenta k obhajobě rigorózní práce    

Dotazy jsou formulovány v textu posudku. 

Která výzkumná zjištění jsou pro doktoranda nečekaná, překvapující. 

V práci se vyskytují (ojediněle) gramatické chyby (snad překlepy). Autor mohl závěrečné 

korektuře disertační práce věnovat více pozornosti. 

  

Závěr 

    Závěrem mohu konstatovat, že v případě Mgr. L. Barana jde o zajímavou disertační práci, 

která splňuje požadavky obsahové i formální. Práce splnila stanovený cíl, přináší dílčí původní 

výsledky v aplikovaných oblastech speciální pedagogiky, které mají přímý dopad do 

společenské praxe i pro další rozvoj vědy. Disertační práce ukazuje na dobrou úroveň orientace 

autora v reflektované problematice. Doporučuji, aby  disertační práce Mgr. Ladislava Barana 

byla přijata k obhajobě.  

 

V Ostravě  23. října 2017                                                                                   

                                                                                                                          

                                                                                    Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. 

                                                                                                              oponent 

 

 


