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Bakalářská práce je napsána na 55 stranách včetně příloh a je zacílena na pedagogy základních škol, kteří 

mají ve výuce dítě se SVP. Pomocí kvalitativního šetření se snaží zkoumat připravenost pedagogů ZŠ na 

inkluzi, vnímání jejich kompetencí k inkluzi, způsoby vzdělávání a doškolování pedagogů, jejich potřeby a 

také jejich názor na inkluzi. Autorka sbírala data v rámci projektu Pohyb pro inkluzi za použití 

standardizovaného rozhovoru, který byl vytvořen kolegy z partnerského projektu. Získání dat nebylo 

jendoduché, jednak z důvodu zaneprázdněnosti pedagogů a určité nevole k výzkumným šetřením, tak i 

délky rozhovoru. Výsledky by byly relevantnější při více probandech a využití dalších metod (např. dotazník 

SEPE-TE). Teoretická část práce obsahuje všechna důležitá témata včetně legislativního ukotvení inkluze. 

Čerpá z 41 zdrojů (z toho 4 cizojazyčné). Práce má všechny formální náležitosti, solidní úpravu a je napsána 

odborně správným jazykem. Je sice poněkud stručnější, rozsah je však dostačující. Studentka svou práci 

konzultovala přiměřeně, pracovala velmi samostatně, o tématu a výsledcích rozhovorů hodně přemýšlela a 

diskutovala. Její ochota spolupracovat na projektu a hledat řešení pro zlepšení inkluze v praxi je výjimečná. 

S výsledky BP studentka vystoupila i na studentské vědecké konferenci Scientia Movens, kde zaujala řadu 

posluchačů. Práce splňuje nároky kladené na závěrečné práce na bakalářské úrovni a proto ji doporučuji k 

obhajobě. 

Otázky k obhajobě:  Jak podle Vašich zkušeností může škola zlepšit podmínky pro učitele, kteří jsou 

klíčovými hráči v inkluzi žáků se SVP?
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Vnímané profesní kompetence pro inkluzivní tělesnou výchovu z pohledu pražských učitelů ZŠ

Hlavním cílem práce je popsat vnímané kompetence pedagogů při odborném naplňování samotné podstaty 

výuky tělesné výchovy (TV) v inkluzivních třídách. 
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