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Michaela Babková: Vzdělávání dětí se zdravotním postižením očima rodičů. Diplomová práce.  

Oponentský posudek. 

Studentka Michaela Babková se ve své práci rozhodla kvalitativně prostřednictvím osmi 

rozhovorů prozkoumat, jak hodnotí vzdělávání svých dětí rodiče dítěte s výrazným zdravotním 

postižením.  

Téma je aktuální, v praxi žádané a velmi dobře využitelné, je však postaveno na velmi 

chabých teoretických základech. Teorie se věnuje jednotlivým postižením, legislativě a organizacím, 

které se snaží dětem pomáhat. To mi připadá příliš povrchní a nedostačující, přestože se jedná o 

aktuální teoretické zdroje. V teoretické části však nenalézáme teorii relevantní témat např. prožívání 

rodičů dítěte s postižením, výzkumy zkoumající vztah rodiny a školy s akcentem ke speciálním 

vzdělávacím potřebám apod. Výzkumy v dané oblasti v práci zcela chybí. Při čtení práce pak doufáte, 

že tento nedostatek bude napraven v části diskuse, kde budou zjištěné poznatky vztaženy 

k současnému vědění. Část diskuse však práce vůbec neobsahuje. 

V praktické části pak leží podstata studie. Metodologie zvolena správně. Počet rozhovorů je 

dostačující. Skupina respondentů je dobře popsána. Výzkumné otázky jasně stanoveny. Velmi 

vhodná je i strukturace praktické části – od kazuistik k jednotícím kategoriím. Kazuistická část je 

poměrně zdařilá, vystihuje motto každého rodiče, zde nahlížíme do rodinných peripetií, čteme, co je 

pro rodiče zásadní – jaký význam přikládá vzdělávání, spolupráci s učiteli, odborníky apod. Tyto 

kapitolky jsou také užitečným nahlédnutím do života rodiny s tou či onou diagnózou. (zároveň bych 

měla diagnostickou výtku ke stavení diagnóz, kdy kombinace středního mentálního postižení a ADHD 

se vylučuje, středního mentálního postižení a dysfázie taktéž, ale to samozřejmě není autorčina 

chyba) 

Část prezentující průřezová témata pak pro mne byla do jisté míry zklamáním. Jednak mám 

pocit mísení relevantních témat (komunikace – kam by mimo jiné patřilo i téma „šikany“ rodiče, 

spolupráce, lidský přístup) a témat zcela okrajových, která se odklání od tématu (problémy dětí 

v komunikaci dané handicapem, šikana v kolektivu – pozn. a i zde to neodpovídalo pojetí šikany, toto 

slovo rodič nepoužil a spíše šlo o nevhodné reakce odborníků). 

Přestože mohla tato část nabídnout důležité trsy, zůstává hodně na povrchu, neproniká do 

podstaty. Stěžejními tématy pak by mohla být absence komunikace a způsoby, jak se mnou škola 

komunikuje (včetně toho, že mě šikanuje). Velmi mne zaujala část, jak spolu komunikují či 

nekomunikují instituce formálně x neformálně, téma spiklenectví a „aviza o dítěti“ x nepředávání 

informací (pěkné téma, ale roztříštěné na několika místech). Výborné by bylo i vytěžit vztah ke škole 

a poradenským institucím – v čem pomáhají, co rodiči berou, kdy ho znekompetentňují, hranice 

rodičovství a školy – to v práci nejdeme ale opět ve střípcích. Výborná je kapitola lidský přístup, 

lidskost – o to tu hodně běží. Také nedůvěra k integraci / inkluzi. Vztah k asistentům – výborné téma, 

mohlo být více rozvinuto. Naopak téma šikana se zdá šroubovité a týká se komunikace a vztahu. 

Pracovní život rodičů je u postižených dětí významný, ale zde mimo téma, stejně jako text o 

grafomotorických cvičeních. 
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Závěrem: skvělý materiál, málo vytěžen, kategorie by chtěly hlubší promyšlení vztahů a 

podstaty. Práci chybí hlubší analytická úvaha v průřezových kategoriích. 

Závěr práce rekapituluje nejpodstatnější výsledky.  

Část diskuse s odbornou literaturou chybí a v tom vidím slabinu práce. 

Text je dobře členěn. Strukturace práce je autorčinou silnou stránkou.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Možné otázky pro obhajobu: 

Co to je z pohledu rodičů „lidský přístup“?  

Jaké je praktické využití Vaší práce? 

Jmenujte nějaký výzkum, který se zabýval vztahem rodiny a školy u dítěte s handicapem. 

Vy se tím primárně nezabýváte, ale dokázala byste charakterizovat nejvýznamnější emoce rodičů 

směrem ke škole? 

 

V Praze 9.1.2018    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


