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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek,  reaguje na 

cíle. 

Drobné nedostatky. Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a 

citace 

Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Drobné 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné přílohy 

jako východisko 

odkazů 

DOPLNIT při 

obhajobě: přílohy 

jako východisko 

odkazů 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika. 

Drobné nedostatky 

ve stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): s. 60 

Nevyhovuje zcela. 

 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 
          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Argumentace  a interpretace výsledků           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost  celku práce           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů, aktuálnost.           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos                                            



A B C N 

 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 
          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

C. Slovní hodnocení a sdělení autorce DP: 

 

Autorka zpracovala mimořádně aktuální téma. Jsem vděčna, že se ho ujala, protože 

silně rezonuje současným českým odborným i laickým prostorem.  

Z práce  velmi výrazně zaznívá osobní angažovanost  a zaujatost tématem. To je bezesporu  

pozitivní a vždy to vede k co nejpečlivějšímu zpracování. Je to typické i pro tuto práci. 

 Práce s literaturou je dobrá, byť se domnívám, že by byly místy vhodnější přímé citace 

(např.s.19, 22).  Zdroje, z nichž autorka čerpala jsou dostatečné, zvláště monograficky 

zpracovaných publikací je k tomuto tématu stále citelný nedostatek. Proto se autorka nemohla 

vyhnout častějšímu odkazu na tentýž zdroj. Přesto by bylo mohlo v teoretické části 

dojít alespoň ke konfrontaci zdrojů  a nesetrvávat pouze na konstatování či deskripci. 

Naproti tomu je část empirická  velmi zajímavá z hlediska metodologického a zde má 

deskripce své plné oprávnění. Kazuistiky jsou skutečně zajímavé a závěry z nich odvozené 

odpovídají realitě, bohužel pesimističtější, než se dalo předpokládat. Totiž to, že na počátku 

zavádění inktuzivního vzdělávání byla podceněna příprava jak učitele, tak asistenta k týmové 

práci a speciálně pedagogické proškolení alespoň učitele. Týmová práce je bližší realitě 

mateřské školy než školy základní, zde bych viděla odlišnosti, které se musí  základní škola 

teprve přiučit. 

 

Při obhajobě DP by bylo vhodné zodpovědět následující otázky: 

 

 

- Objasnit termíny integrace a inkluze (s.12), v DP jsou uvedeny poněkud nejasná 

formulace.    

- Jaké hodnoty jsou v české společnosti v ohrožení, pokud je inkluze odmítána?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      -    Jaké závěry si autorka zformulovala sama pro sebe, pokud by byla v pozici zavádět  

            inkluzi v české škole od počátku? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 


