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Předložená bakalářská práce má 55 stran a je doplněna dvěma přílohami.  

Vlastní text je rozčleněn na část teoretickou a praktickou. Autorka si vybrala velmi 

aktuální téma. Jeho zpracování se věnovala s velkým zaujetím několik let. Bohužel 

však výsledná podoba práce neodpovídá vynaloženému času.. 

V první teoretické části práce se autorka na základě prostudované literatury pokusila 

vymezit základní pojmy vztahující se k tématu integrace dítěte s kombinovaným 

postižením do běžné základní školy. Struktura  této části práce zcela neodpovídá 

zaměření praktické části diplomové práce, nebo naopak praktická část není 

v souladu s uvedenou teorií. Vybrané pojmy jsou vymezovány ve velmi obecné 

rovině a ne vždy je jasná jejich návaznost. I formální stránka podtrhuje útržkový 

charakter této části práce. 

Zvolená literatura je pro vymezení základních teoretických východisek

adekvátní, ale autorka s ní vždy nedokáže v textu dobře pracovat.

Praktická část práce zachycuje realizaci a vyhodnocení pedagogického 

výzkumu. Autorka se zaměřila na zachycení průběhu integrace dívky 

s kombinovaným postižením do běžné třídy základní školy. Snažila se zachytit 

změny v procesu integrace a hledat souvislosti s měnícími se  objektivními 

podmínkami.

Oceňuji autorčin zájem o dané téma a délku realizovaného výzkumu. 

Bohužel výsledek je ovlivněn tím, že autorka nedostatečně zvládla metodologii

pedagogického výzkumu. Chybí jasně a přesně zformulovaná kritéria pro pozorování. 

Hodnotící škála uvedená v příloze uvádí sice oblasti pozorování, ale jednotlivé 

„kategorie“ nejsou formulovány jasně a jednoznačně. Množství velmi zajímavých 

informací a postřehů, které v průběhu dlouhodobého pozorování procesu integrace, 

nedokázala přenést úspěšně do textu práce. Výsledkem je  popisný charakter práce.  



Ani formální stránka není bez chyb. Problémy má autorka se stylistickou a jazykovou 

stránkou práce. Autorka například přehlédla, že špatně nastavila styly pro 

vygenerování obsahu. V textu zůstaly překlepy a chyby.

Závěr: 

Je zřejmé, že autorka věnovala realizaci výzkumného projektu mnoho času, velkou 

pozornost a péči. A je škoda, že výsledná podoba práce tomu neodpovídá. Přes 

uvedené výhrady doporučuji práci  k obhajobě. 

Návrh klasifikace : dobře

V Praze 15. 8. 2010                                                   PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.




