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A. Požadované náležitosti bakalářské 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, ale 
drobné nedostatky 
v  citacích

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: Chybí 
klíčová slova, 
název v angličtině

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 bakalářské 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 BP:

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu:

Předkládaná diplomová práce se zabývá integrací dětí s poruchou autistického spektra  (PAS) 
do běžné základní školy. Autorka se pustila do nelehkého úkolu, kdy se na základě rozhovorů 
s učiteli snažila analyzovat přístup k integraci u učitelů prvního stupně, kteří s ní již mají 
osobní zkušenost a u učitelů, kteří se s dítětem s podobnou poruchou ještě nikdy nesetkali. 
Pokusila se zjistit, jaká je u učitelů informovanost o dané problematice, jaké jsou podmínky 
integrace a její úskalí. Nutno podotknout, že je obdivuhodné, že získala pro spolupráci 10 
učitelů prvního stupně (5 učitelů integrujících a 5 bez zkušeností). Hodnotím to pozitivně 
zejména proto, že integrace dětí s autismem je stále poměrně nové a obtížné téma. Celou práci 
pojala studentka pak jako sondu do integračního procesu z pohledu učitele a konfrontovala 
své závěry s poznatky a doporučeními uváděnými v literatuře. Jedním z cílů práce bylo i 
shromáždit poznatky, které by mohly pomoci učitelů, kteří se na integraci teprve připravují a 
v tom si myslím, že je hlavní přínos práce. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem BP:

Domnívám se, že práce splňuje všechny základní náležitosti požadované pro diplomovou 
práci, zastavila bych se ale u některých formálních a obsahových bodů podrobnději. Z 
hlediska jazykového se jedná o práci poměrně zdařilou, nevyskytují se zde výrazndější 
problémy s gramatikou. Setkáváme se pouze s několika překlepy, které se více vyskytují v 
Závěru, což může souviset s časovou tísní při dopracování. Trochu problematický je anglický 
název práce, kde studentka nerespektuje skutečnost, že v anglických názvech se píše každé 
slovo (kromě členů a předložek) velkým písmenem a také používá počeštěnou podobu slova 
spektrum s k. V klíčových slovech je už slovo "spectrum" uvedeno správně. Jinak je práce po 
stránce formální v pořádku, je přehledně členěna, autorka provádí čtenáře textem a snaží se 
neopomenout skutečnost, že ne všichni učitelé musí být s problematikou seznámeni, proto 
jednotlivé pojmy přehledně vysvětluje. 

Co se týká obsahové části, je práce standardně členěna na část teoretickou a praktickou. 
Teoretickou část studentka rozdělila na dvě základní části - poruchy autistického spektra a 
vzdělávání žáků s PAS na běžné základní škole, kterou věnovala především integraci, 
právním předpisům a základním zásadám vzdělávání žáků s PAS. Domnívám se, že i tato část 
může být pro učitele velmi přínosná, shrunje totiž základní (v České republice využívané) 
přístupy a právní předpisy, kterými se vzdělávání řídí.

V praktické části pak studentka vytyčuje své cíle a výzkumné otázky, ty se pak snaží dále 
naplnit. Přehledně ukazuje, jak šetření probíhalo, seznamuje čtenáře s výzkumným vzorkem. 
Z hlediska celku se zdají být trochu navíc rozhovory s řediteli a výchovným poradcem, které 
jsou spíše obecného rázu a dano problematiku rámují. Také při analýzách rozhovorů se občas 
můžeme setkat s jakýmsi sklouznutím po povrchu, jakoby se studentka bála položit doplňující 
otázku, která by mohla učitele znejistit. Na druhou stranu pak v interpretacích ukazuje, že o 
učitelích měla dost informací, které jí pomohly danou skutečnost nahlédnout (např. negativní 
postoj učitelů k integraci viz str. 71). Svá zjištění autorka přehledně dokumentuje a v tom 
spočívá dle mého názoru přínos práce pro budoucí učitele a učitele - praktiky, kteří by chtěli 
získat základní informace o integraci dětí s PAS.



Náměty k diskusi při obhajobě BP:

Studentka v závěru uvádí, že oblastí pro další zkoumání by byla komunikace rodiny a školy, 
potažmo školy a poradenského zařízení. V jejích zjištěních se spolupráce s rodinou objevila 
jen ojediněle a spolupráce s poradenskými zařízeními byla nahrazena spíše osobními kontakty 
učitelů s blízkými odborníky. 

1) Jak by bylo možné tuto skutečnost vysvětlit (proč využívali učitelé málo služeb PPP, SPC a 
téměř nekomunikovali s rodinou) a ovlivnilo to podle ní průběh integrace?

2) Kde by tedy viděla prostor pro další zkoumání, jakou intervenci by zvolila pro navození 
změny v dané skutečnosti?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          

Návrh hodnocení: výborně až velmi dobře na základě obhajoby

Podpis: PhDr. Hana Sotáková, katedra psychologie


