
Posudek vedoucího/oponenta bakalářské/diplomové práce 
Katedra pedagogiky FF UK 

 
Jméno a příjmení studenta/-tky: Bc. Kateřina Hřebřinová 
Obor studia:  

Název práce: Účelnost projektu inkluze v základních školách v Novém Boru 

Oponent práce: PhDr. Karolína Burešová, Ph.D. 
 
Technické parametry práce: 
Počet stránek textu (bez příloh):58 
Počet stránek příloh: 7 
Počet titulů v seznamu literatury: dostatečný pro tento typ práce 
 

 
 
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 

0** 1 2 3 4 

 X    

 X    

  X   

 X    

  X   

 X    

 X    

 X    

  X   

 X    

 X    

 X    

 X    

  X   



 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 

 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
Navrhovaná klasifikace: výborně/velmi dobře 
Datum, podpis: 5.6.2022 

1. V práci byla výzkumná zjištění souhrnně prezentována pouze v kapitole Shrnutí. Která 

výzkumná zjištění Vás překvapila a která ne? Očekávala jste předem uvedené výsledky 

výzkumu a proč? 

2. V práci je uvedeno, že jste působila v projektu S rodinou k inkluzi jako odborný garant. 

Upřesněte prosím, která data prezentovaná ve Vaší práci byla získána pro účely tohoto projektu 

a která data byla získaná přímo Vámi pro účely této diplomové práce. 

3.Součástí výzkumné části je obsahová analýza 3 vybraných dokumentů. Bylo pro potřeby 

výzkumu Vámi vytvořeno obecné schéma postupu určené pro analýzu těchto dokumentů?  

 
Diplomová práce je věnována tématu Účelnost projektu inkluze v základních školách v Novém 

Boru. Práce obsahuje celkem 7 kapitol, přičemž sedmá kapitola je věnována výzkumu. 
Teoretické kapitoly přibližují pojmy související s problematikou ústředního tématu práce - 

inkluze, integrace, exkluze a segregace. Dále je v textu věnován prostor přínosům a bariérám v oblasti 

inkluzivní pedagogiky. V práci je popsán projekt inkluze s názvem S rodinou k inkluzi (Autorem je 

nezisková organizace Rodina v centru, z.ú., v Novém Boru). Jsou zde představeny konkrétní aktivity 

projektu, které jsou v rámci inkluze implementovány do základních škol v Novém Boru.  

Cílem práce je dle slov autorky zjistit, „zda jsou aktivity projektu týkající se inkluze ve školách 

účelné a které aktivity je vhodné ve školách podporovat i po skončení projektu“. 

Praktická část diplomové práce obsahuje analýzu a výsledky smíšeného výzkumu. Autorka pro 

účely výzkumu zvolila metodu dotazníku a obsahové analýzy vybraných dokumentů (dle fázového 

modelu simultánního kombinování). Analýza je provedena srozumitelně, ale místy jde spíše o popis a 

charakteristiku dokumentu než o hlubší analýzu obsahu dokumentu. Nevidím zde obecné schéma, dle 

kterého by se obsahová analýza řídila (konkrétní postup či kategorie podporující analýzu obsahu). 

V části dotazníkového šetření byly do výzkumu zapojeny všechny zapojené základní školy v 

Novém Boru. V rámci dotazníkového šetření byli osloveni všichni pedagogičtí pracovníci v daném 

školním roce. Ve výzkumu byla využita metoda sumativního evaluačního výzkumu. Kvantitativní data 

získaná za účelem monitoringu jsou v práci sledována pomocí elektronického databázového systému 

Arum. Cílem výzkumu je dle autorky „poskytnutí zpětné vazby a využití získaných poznatků do 

budoucí praxe a tím i ověřit udržitelnost aktivit projektu v základním vzdělávání v budoucnu“. Ve 

výzkumné části je vymezen výzkumný soubor. Výzkumný design je založen na 3 výzkumných 

otázkách. 

Co se týče formálního zpracování práce, oceňuji grafické zpracování grafů. V textu se objevují 

pouze menší formální nedostatky jako např. malé mezery mezi nadpisem a textem. Dále v textu chybí 

rozdělení práce na část teoretickou a praktickou, o které autorka v úvodu práce hovoří. Některé kapitoly 

končí nekomentovanou citací (viz. s.15,17,35). Kapitola shrnutí není číslovaná. Některé podkapitoly 

jsou oproti jiným neúměrně krátké (viz. podkapitoly 1. a 2. kapitoly).  

Na konci práce je prezentována kapitola nazvaná Shrnutí, která stručně jmenuje odpovědi na 

výzkumné otázky. Výzkumná zjištění a jejich interpretace je vhodné prezentovat nejen v rámci shrnutí, 

ale i v samostatné kapitole, kde je pro prezentaci jednotlivých dat větší prostor. Zejména je tomu tak u 

výzkumu, kde je aplikováno více výzkumných metod a je zde více výsledných výzkumných dat. V práci 

není kapitola, která by byla věnována dalším doporučením do praxe, případně diskusi. Vzhledem ke 

kvalitě práce je to škoda. 

Na základě výše řečeného práci doporučuji k obhajobě s klasifikací výborně/velmi dobře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


