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Jak se liší podle autorky definice termínů integrace a inkluze?
Jaké závěry a otázky k diskusi vyplývají podle autorky z nepotvrzených hypotéz ve 
výzkumném šetření?

Autorka ve své diplomové práci zpracovává aktuální téma. Rozhodla se přistoupit k mapování 
tématu od úrovně vzdělávací politiky až po konkrétní kasuistiky. 

V úvodu práce autorka některé termíny vysvětluje, neboť správně předpokládá prozatímní 
neukotvenost a neujasněnost terminologie z velké části převzaté ze zahraničních zdrojů. 
(V této části ale chybí jasné objasnění pojmů integrace a inkluze, které autorka v práci 
používá.)

Úvodní kapitola je věnována současné legislativě a autorka zde dokládá znalost jednotlivých 
vyhlášek i celkového legislativního rámce. Velký přínos vidím v zahrnutí konkrétních vyhlášek 
vztahující se k hlavnímu městu Praze, neboť by se mohly stát inspirativními i pro ostatní 
regiony. Autorka na úrovni vzdělávací politiky vyjmenovává jednotlivé dokumenty včetně 
NAPIV a Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, 
ve svém komentáři by se mohla více vyjádřit  k systémovým změnám, které tyto dokumenty 
nastolují. Právě vyjasnění si koncepce inkluzivního vzdělávání pomocí rešerše literatury 
(nebo porovnáním pojetí OSN-EU-ČR) by diplomovou práci ještě dále posunulo.  V 
podkapitole věnované „podpoře a školení učitelů“ je možné snad jen vytknout málo důsledné 
zmapování existujících možností DVPP nebo pregraduální přípravy učitelů a občasný faktický 
překlep. 
Druhá kapitola věnovaná specifikům integrace vybraných žáků se speciální vzdělávacími 
potřebami je velmi podrobná a obsažná. Věřím, že mnozí pedagogové, ale i rodiče, v ní 
mohou najít důležité a užitečné informace. 
V kapitole věnované výzkumnému šetření bych ráda vystihla snahu o zmapování více  názorů 
učitelů a  zajištění tak širšího spektra praxe. Autorka jasně a srozumitelně stanovila svoje cíle 
a rámec šetření, vyvozuje konkrétní závěry. Snad se mohla ještě v „diskusní části“ ve své 
úvaze více zaměřit na překvapující zjištění a nepotvrzené stanovené hypotézy (např. že 
pouze dva žáci mají IVP, nespolupráce s SPP apod.) 
Autorka diplomové práce prokázala dovednost pracovat se zdroji i poměrně široké znalosti 
v oblasti inkluzivního vzdělávání. Cíl - zmapovat cestu od mezinárodních úmluv přes české 
zákony až po praxi - díky široké rešerši literatury a provedenému výzkumnému šetření plně 
splnila.




