
Posouzení diplomové práce Michaely Babkové „Vzdělávání dětí se zdravotním 

postižením očima rodičů“ 

Téma předložené diplomové práce považuji za velmi důležité a aktuální. Výběr školy a 

průběh vzdělávání je pro rodiče velmi významným úkolem, v případě dětí se zdravotním 

handicapem je potom situace daleko obtížnější. V rámci tématu inkluse, které je v současnosti 

bohatě diskutováno, je pohled rodičů dětí se zdravotním postižením, velmi zajímavý a 

nakonec, jak práce a její výsledky ukazují, i poněkud překvapující.  

Teoretická vstupní část práce se věnuje druhům zdravotního postižení a možnostem dětí ve 

studiu, resp. typy vzdělávání, které tyto rodiny mohou uvažovat pro své děti. Na druhou 

stranu není dostatečně zachyceno postavení rodin a jejich dětí, zkušenosti rodičů a práce 

s dítětem v naší odborné literatuře.  

Empirická část si klade otázku po smyslu vzdělávání, výběru školy rodiči, na jejich očekávání 

ve srovnání se školní realitou a školní kariérou jejich dětí. Sběr dat vychází 

z polostrukturovaných rozhovorů s rodiči. Podařilo se sebrat data od osmi rodičů různého 

vzdělání, s dětmi ve věku 7 - 16 let s různým postižením (často poruchy autistického spektry, 

ADHD nebo DMO). Metodologie zpracování dat je popsána.  

Data jsou představena a zpracována ve dvou rovinách. První zachycuje individuální podobu 

rodinného pohledu na vzdělávání dítěte a jeho průběh (medailony). Dovoluje také představit 

jednotlivé rodiny. Tato část je pěkná, dovoluje nám si živě školní podoby života dětí i rodičů 

představit.  

Druhá rovina potom přes kategorie strukturuje problematiku do jednotlivých témat, která 

autorka generovala z rozhovorů. Některé kategorie mohly být formulovány jinak, šikana se mi 

zdá marginální kategorií (mohla být podřazena), integrace mohla být zpracována hlouběji, 

protože je rozdíl mezi tím, co vlastně integrací myslíme obecně. Naopak téma Osobní a 

pracovní život rodičů se mi zdá velmi důležité a zajímavé. Také komunikace je zásadní, jak se 

ukazuje je naprosto nedostatečná na mnoha rovinách, ale není jasné, jak se na tom podílí škola 

a jak rodiče, včetně selhávající informovanosti. Naopak se málo dozvíme o smyslu, který 

rodiče škole vzdělávání připisují a který je velmi individuální.  Kategorie by měly tvoři 

jednotnější celek. Přesto je tato část práce velmi zajímavá a přínosná. Asi nejsilnější z celé 

práce.  

Závěry představují prohloubení dat do větší hloubky a přinášejí velmi zajímavé podněty pro 

teorii i praxi, ale měly být podrobnější. Zejména je zajímavé, jaké instituce a jak při výběru 

školy a školní kariéře fungují, překvapující je, jak jim rodiče věří a jaká selhání to přináší. 

Velmi pěkné se mi zdá zjištění, že rodiče očekávají silně péči o své děti a při vstupu na 

základní školu jsou překvapeni, že její základní funkcí je nikoliv péče, ale vzdělávání (oba 

přístupy také nejsou v souladu).  Co mě velmi překvapilo, je pasivita rodičů ve srovnání 

s rodiči běžných dětí nebo děti s lehčími problémy ve škole.   A z druhé strany i pasivita škol 

vůči rodičům, relativně málo vyjednávání a sdílení cílů a práce (resp. její podoby v očích 

rodičů, jako by postižení byli i rodiče).   

Diplomová práce Michaely Babkové splňuje nároky kladené na závěrečnou práci a přes 

některé nedostatky ji doporučuji k obhajobě.  
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