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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: 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:

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem integrace dětí s Aspergerovým syndromem, 
což je v současné době velmi aktuální problém, s nímž se potýká mnoho základních škol a 
potažmo učitelů. Z tohoto pohledu hodnotím práci jako velmi přínosnou. Autorka pojala práci 
jako případovou studii 2 chlapců, vycházela z vlastního pozorování, dokumentů, rozhovorů s 
učiteli, asistenty i rodiči, což umožňuje čtenáři celkový pohled na problematiku a může být
přínosné pro učitele, kteří se na integraci teprve připravují. Velmi pozitivně hodnotím i fakt, 
že se zaměřila nejen na problematické body, ale i přínosy a pokroky, které žáci v rámci 
integrace vykazovali. Práce tak může být přínosná pro učitele, ale i rodiče, kteří se pro 
integraci rozhodují.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

V teoretické části se studentka věnuje komplexně tématu Aspergerova syndromu, kde 
představuje jednotlivé problematické oblasti, na nichž je porucha také diagnostikována. 
Posléze se věnuje integračnímu procesu. I zde se snaží o celkový pohled, zahrnuje legislativu 
vztahující se k tématu a dále rozpracovává náplň práce asistenta nebo individuální vzdělávací 
plán. Přidává i systém vzdělávání žádů s poruchou autistického spektra, přehled speciálních 
škol, které mohou být alternativou integrace. Zdá se, že tato část k práci úplně nepatří, ale 
domnívám se, že má svůj význam především pro rodiče, kteří stojí před rozhodnutím, který 
způsob vzdělávání dítěte zvolit. Za přínosné považuji také definování práce asistenta 
pedagoga a osobního asistenta, to zejména proto, že se dané pojmy často zaměňují a učitelé a 
rodiče pak nemají zcela jasno v náplni práce a kompetencích asistentů.

V praktické části se autorka obsáhnout celkový záběr práce, kterou udělala. Ráda bych zde 
podotkla, že se zpracovávání práce věnovala velmi poctivě, spojila se s místní organizací 
Asociace pomáhající lidem s autismem a dokázala získat i důvěru školy, kde výzkum 
prováděla. To se odráží i v praktické části, kde studentka předkládá a analyzuje informace, 
které v rámci pozorování a práci s učitelkou a asistentkami. Informace od rodičů jsou spíše 
strohé a autorka je využívá spíše na dokreslení celkové situace, zde se nedá mluvit o datech a 
jejich analýze, ale i tak se dá říci, že jde o skutečnosti přínosné pro celé vyznění práce. V 
analýzách pozorování se studentka občas neubrání hodnotícím výrokům, ale není to jev, který 
by prostupoval celou prací, nejedná se tedy velký prohřešek. 

V závěru práce autorka odpovídá na své výzkumné otázky, které v práci označuje za hypotézu 
a dílčí cíle (viz Úvod a Závěr). Zde dochází k určitému zmatení pojmů, vzhledem ke 
kvalilativní metodologii práce by se jednalo spíše o cíl práce a výzkumé otázky. Označení 
tedy není zcela jasné, ale v práci pak studentka přehledně strukturuje cíl a výzkumné otázky, 
tudíž je vidět, že se v metodologii orientuje.

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou, oceňuji entusiasmus a samostatnost studentky 
při zpracovávání práce. Domnívám se, že se jí podařilo prokázat, že dokáže pracovat s učiteli 
a dalšími profesionály v terénu i v rámci obtížného tématu, jakým bezesporu integrace dítěte 
se speciálními potřebami je. Pozitivně hodnotím i fakt, že se studii věnovala dlouhodobě, 



snažila se postihnout vývoj z mnoha různých pohledů tak, jak to metodologie případové 
studie vyžaduje.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1) Je možné jednoduše stanovit, zda je integrace úspěšná? Studentka uvádí, že při těchto 
závěrech stavěla především na konstatování odborníka speciálně pedagogického centra. Jaké 
další faktory je třeba brá v úvahu při hodnocení úspěšnosti integračního procesu?

2) Jaké nároky na učitele klade integrace žáka s Aspergerovým syndromem, s čím by měl být 
podle autorky učitel obeznámen před tím, než bude takový žák do jeho třídy zařazen?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          

Návrh hodnocení: výborně 

Podpis: PhDr. Hana Sotáková, katedra psychologie


