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     Hodnocená bakalářská práce se zabývá vysoce aktuálním tématem začleňování žáků s poruchou 

autistického spektra do běžných základních škol. Dané téma je zpracováno na základě rozhovorů z 

pohledů učitelů základních škol, kteří mají s integrací daných žáků zkušenosti. S ohledem na téma a 

zpracování hodnotím práci jako velmi originální (což potvrdila i kontrola v programu Theses) a 

přínosnou jako inspiraci pro další podobné akademické práce i jako příspěvek k celospolečenské 

debatě o inkluzivním vzdělávání, v neposlední řadě může sloužit i pro praxi začínajících učitelů. 

     Jak již bylo zmíněno, práce je založena na kvalitativním výzkumném šetření mezi učiteli  

základních škol. Studentka člení práci na část teoretickou a empirickou, v nichž nejprve představuje 

teoretické ukotvení tématu a posléze plynule přechází k částem věnujícím se samotnému výzkumu.  

Seznamuje nás tedy nejdříve s problematikou poruch autistického spektra, kde vymezuje jednotlivé 

poruchy podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN -10) a soustředí se hlavně na děti s 

Aspergerovým syndromem, které se ve výzkumném vzorku objevují nejčastěji. Trochu zde 

postrádám debatu o novém pohledu na poruchy autistického spektra, který přinesl Diagnostický a 

statistický manuál mentálních - pátá revize z roku 2013. Dále se autorka zabývá tématem dětí s  

poruchou autistického spektra a jejich zařazení do běžné školy, tedy konkrétně tématy integrace,  

vzdělávacích přístupů a nároků na učitele. Tuto část považuji za odpovídající, nicméně bych ocenila  

zařazení více zkušeností na daném poli ze zahraniční literatury, tedy zahraničních článků týkajících  

se zkušeností učitelů s těmito žáky. Také by bylo přínosné, kdyby autorka své teoretické zdroje více 

reflektovala, ne je pouze předkládala čtenáři, v dalších, výzkumných částech práce totiž prokazuje,  

že její schopnost reflexe a analýzy je na velmi dobré úrovni. Jinak nemám k teroretickému ukotvení  

práce větších výtek, kromě určitého zmatení v definici integrace na str. 16, která je podle mého 

názoru zaměňována s inkluzí, jíž se studentka pak dále věnuje také. Zejména v dnešní době je třeba 

uvedené termíny používat přesně.

     Popis výzkumného šetření studentky je přehledný a obsahuje podle mého názoru všechny 

potřebné náležitosti. Čtenář se nejprve seznámí s cíli výzkumu a výzkumnými otázkami, dále pak s  

výzkumným vzorkem a metodologií výzkumu. Je patrné, že samotný výzkum byl veden velmi 

poctivě, zahrnuto bylo 5 rozhovorů s učitelkami základních škol. Učitelky jsou v práci stručne 

představeny, stejně tak jako postup při rozhovorech. Domnívám se, že autorka odvedla výbornou 



práci při kódování a kategorizaci rozhovorů, což zhodnotila při analýzách rozhovorů a jejich 

kategorií. Zároveň dobře dokládá své závěry a reflexe ukázkami z jednotlivých rozhovorů, díky 

čemuž je práce čtivá a může čtenáře obohatit. V závěrečné části analýz se pak snaží odpovědět na  

základě získaných dat na výzkumné otázky. Jak jsem již uvedla výše, považuji provedené analýzy 

za přesvědčivé, dobře shrnující výsledky, které autorka získala. Umožňuje tím čtenáři utvořit si  

obraz o žácích s poruchou autistického spektra v běžné škole, i když, jak sama uvádí, je tento obraz 

často velmi různorodý. V diskusi pak srovnává své závěry s dalšími výzkumy a literaturou. 

     Z formálního hlediska nelze opominout zmínku o tom, že studentka neseřadila použité zdroje 

podle abecedy, což je zřejmě důsledkem časové tísně při dokončování práce. Dle mého názoru a 

také mého pozorování z průběhu zpracovávání práce se dá říci, že výzkumná část práce zabrala 

studentce většinu času na úkor teoretické části. Ráda bych ale podotkla, že i úroveň teoretické části  

je na dobré úrovni, nicméně vnímám u studentky potenciál k dokonalému zpracování. Z hlediska 

jazykového jsem kromě několika málo překlepů neshledala závažnější problémy. Celkově hodnotím 

práci i přes drobné výhrady jako velmi kvalitní a odpovídající danému stupni kvalifikační práce,  

proto ji doporučuji k obhajobě. 
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