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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, přesahuje 
obsah DP v jeho 
hlubší reflexi a 
hodnocení, reaguje 
na cíle, obsahuje 
argumentované 
stanovisko autora. 

Mezi A a C 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. 

Chybějící odkazy, 
nepřesné, nesprávně 
uváděné infor. 
zdroje, seznam liter. 
neodpovídá citacím, 
apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 
náležitosti 
(anotace, klíčová 
slova, angl.název, 
rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 
obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 
úroveň 

Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost. 

Drobné nedostatky 
ve stylistice a/nebo 
gramatice. 

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady): 

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 soudů je obsažena a je funkční  
A 

 
B 

             
C 

          
N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části  
A 

 
B 

             
C 

          
N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.                          



A B C N 
Autorský přínos  

A 
 
B 

 
C              

          
N 

 
Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)   

A 
 
B 

             
C 

          
N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 
empirických postupů 

 
A 

 
B 

             
C 

          
N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností  
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 autorovi/ autorce DP: 
 
Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 
Autorka si vybrala téma, které je v dobách plošného zavádění inkluzivního přístupu do škol 
velmi potřebné a užitečné zkoumat. Struktura teoretické části je přehledná, Eliška postupuje 
od obecného ke konkrétnímu, neodbíhá od hlavního tématu a text je čtivý. Považuji za 
přínosné, že se podařilo zahrnout i teoretická východiska, na kterých inkluzivní přístup staví, 
a která je z mého pohledu stále dobré připomínat a hledat v nich oporu pro argumentaci. 
Oceňuji také podrobné vysvětlení významů jednotlivých pojmů vztahujících se k tématu, 
např. inkluze vs. integrace, asistent pedagoga/ osobní asistent/ školní asistent apod. Tato část 
práce je přínosná také díky tomu, že se autorce podařilo komparovat perpektivy různých 
autorů a tím poskytnout čtenáři komplexní pohled na dané pojmy. Zde se pozitivně odráží i 
fakt, že Eliška prostudovala celou řadu zdrojů včetně legislativních dokumentů, odborných 
studií, evaluačních zpráv reflektujících zavádění inkluze do praxe i několik zahraničních 
publikací. 
 
V empirické části pak oscilovala mezi mapováním spolupráce asistenta pedagoga a učitele 
při běžném vyučování a distančním výuce. V hlavní výzkumné otázce se soustředí jen na 
distanční výuku, reálný výzkum pak ale porovnává právě oba kontexty a sleduje, kam se 
spolupráce v nových podmínkách posouvá. Autorka nejprve provedla předvýzkum pomocí 
dotazníků. Odpovědi ale zůstávaly příliš na povrchu a postrádaly hloubku, proto se nakonec 
rozhodla v hlavní části výzkumu pro kvalitativní pojetí, respektive polostrukturované 
rozhovory vedené prostřednictvím videohovorů. (Probíhaly totiž již v době koronavirové 
krize.) Rozhovory byly vedené se šesti učitelkami a jednou asistentkou. Je zde možná škoda, 
že nebyli dotazováni ve větší míře právě i asistenti, kteří tvořili pár s učitelem. Pomohlo by to 
objektivizovat a zobecnit výsledky výzkumu.  
 
Za hlavní přínos této práce považuji kapitolu 4.3, kde autorka technikou shrnujícího protokolu 
sumarizuje „příběhy“ pedagogů a jejich asistentů v době pandemie. Toto čtení se dá místy 
označit až za napínavé a nabízí mnoho rozmanitých řešení, jak se vyrovnat s distančním 
vzděláváním, a to nejen v kontextu spolupráce učitele a asistenta, ale například i v oblasti 
používání technologií a různých vzdělávacích aplikací.  
 
 
 
 
 



 
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 
Oceňuji, že autorka pohotově reagovala na situaci vzniklou koronavirovou pandemií, a 
rozhodla se zkoumat spolupráci učitele a asistenta pedagoga právě v onom nově vzniklém 
kontextu distančního vzdělávání.  
 
 

 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 
• V úvodu práce zmiňujete, že není nikde nastaveno, jak by měla spolupráce asistenta 

pedagoga a učitele fungovat. Myslíte, že je to možné nějak zobecnit? Pokud ano, jak 
by podle vás definice ideální spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga zněla? 
 

• Které ze zkoumaných dvojic (třídní učitel a asistent pedagoga) se dle Vašeho názoru 
spolupráce nejvíce dařila? Svůj výběr zdůvodněte. 

 
 
 
 
 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 
Návrh hodnocení: 
 

Výborně Velmi dobře Dobře Nevyhovuje 
 
Podpis:  


