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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.

Nezřetelné oddělení 
převzatého a 
vlastního, drobné 
nedostatky 
v citacích a 
seznamu literatury.

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:

Důkladně jsou zpracovány výchozí teoretické poznatky. Autorka podává přesné pojmové 
rozlišení termínů „integrace“ a „inkluze“. V diplomové práci dochází autorka k dobře 
argumentovanému závěru, že v současné době existuje pozitivní vztah k integraci dětí se 
specifickými vzdělávacími a výchovnými požadavky na běžných základních školách i na 
základních školách se vzdělávacím programem „Začít spolu“.
Autorčiny závěry jsou založeny na dotazníkovém průzkumu u učitelů /65 respondentů/, na 
kazuistikách integrovaných dětí, na pedagogickém pozorování i na informacích od 
asistentů pedagoga a osobních asistentů.
Práce je přínosem k poznání současného stavu v práci s integrovanými dětmi na našich 
školách.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Autorčiny závěry jsou především založeny na dotazníkovém průzkumu u učitelů /36 
respondentů z běžných ZŠ, 24 ze ZŠ s programem „Začít spolu“, 5 z jiných alternativních 
škol/. V 17 otázkách dotazníku mohla autorka zjistit nejvýznačnější údaje k problematice 
integrace na školách. Srovnávání běžných ZŠ a ZŠ s programem „Začít spolu“ je 
přehledné, dokumentováno v grafech a výstižně formulováno. Kazuistiky integrovaných 
dětí i časový vzorek jednoho dne s integrovaným dítětem dobře dokládají vyvozené 
závěry.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Osobní názory autorky na integraci dětí se specifickými vzdělávacími a výchovnými 
požadavky.

2. Přednosti a nedostatky či problémy při integraci.
3. K roli a možnostem osobních asistentů integrovaných dětí.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




