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Výběr tématu 
       
Společenská a vědní závažnost tématu   
 
Oborová přiléhavost tématu  
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) 
 
Formální zpracování  
  
Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  
stylistické vyjadřování, zvládnutí odborné terminologie) 
 
Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  
cizojazyčná literatura) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
Metody práce 
 

Vhodnost a úroveň použitých metod 
 

Kvalita zpracování teorie, úroveň reflexe 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 

Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 

 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce   
   

 
** 0 – nehodnoceno; 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – neprospěl/a 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

• Jaké jsou nejdůležitější cesty implementace  inkluzivního vzdělávání? Pokud autorka 
zná nějaké další projekty implementace inkluzivního vzdělávání, mohla by komisi 
seznámit s jejich závěry (třeba na základě jednoho příkladu)? 

• Vysvětlete prosím koncepty „účelnost“, „evaluace“ „efektivita“, zejména vztahy mezi 
nimi. 

 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

• Hodnotím pozitivně volbu tématu DP: téma je vysoce aktuální, problematika reálných 
způsobů vyrovnání se s inkluzivními tendencemi prozatím málo empiricky popsána. 
Autorka je navíc přímo u těchto zásahů, může nám je zprostředkovat zblízka, byť 
s náležitým badatelským odstupem.   

• Vzhledem k tématu hodnotím pozitivně i volbu typu diplomové práce –  jde o teoreticko-
empirickou výzkumnou práci. Zaměření na šetření v terénu, zda a jak se osvědčuje 
projekt aktivit orientovaných na inkluzi v základních školách v určité konkrétní oblasti, 
vyžadovalo promyslet si důkladně teoretická východiska. Pro pochopení problematiky 
autorka zvolila rámcová vymezení témat inkluze – integrace a exkluze – segregace, 
dále pak představila problematiku inkluzivní pedagogiky v parametrech přínosů a bariér.  
Za klíč k dané problematice považuji výklad implementace inkluzivních postupů: zde by 
si cesta projektů zasloužila přesnější přiřazení k  dalším implementačním  procesům 
(byť se čtenář může opřít o výklad v předchozích kapitolách).  

• Konkrétní projekt s Rodinou k inkluzi je v textu adekvátně popsán, včetně klíčových 
aktivit: to dává základ k analýze projektu z hlediska jeho účelnosti.  

• Cíle, výzkumné otázky i metody sběru dat (dotazník, analýza dokumentů, data 
z průběhu projektu v databázi) jsou výstižně představeny, obdobně pak shrnutí šetření.  

• Závěr by podle mého názoru mohl být propracovanější, s větším propojením 
teoretických východisek a vlastního šetření.  

• Oceňuji spolupráci s autorkou DP: věděla od počátku, jaký diplomový úkol jí dává 
smysl, konzultovala v klíčových momentech, ukončovala v adekvátním čase. 
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