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Předložená diplomová práce splňuje formální i obsahové požadavky kladené na kvalifikační 

práci, obsahuje pouze dílčí nedostatky z hlediska zpracování obsahu. 

Hlavní přínos práce je jednoznačně v její empirické části, která vychází z poměrně 

zajímavého výzkumného plánu vícepřípadové studie s „vnořenými“ jednotkami analýzy. 

Konkrétně autorka dokumentuje vybrané aspekty integrace pěti žáků ve třech školách 

poskytujících nižší sekundární vzdělávání. Perspektivou je role asistentů pedagoga (AP), která 

je dokumentovaná jako v principu potenciálně rozporná, a hledisko vyučovacího předmětu.  

Zvolený výzkumný design umožňuje provádět srovnání jednak mezi integrovanými žáky 

v rámci stejné školy, jednak mezi školami a předměty. Autorka usilovala o využívání více 

metod sběru dat (rozhovory, pozorování, analýza dokumentace…), což v principu zvyšuje 

kvalitu výzkumu, ale na druhou stranu samozřejmě kladlo značné nároky na analýzu dat a 

interpretaci výsledků. Vzhledem k tomu, že posluchači dané aprobace v průběhu studia nejsou 

připravováni k výzkumné práci, považuji úroveň zpracování empirické části za dobrou. 

Teoretická část vychází převážně z českých zdrojů, často jde o materiály legislativní či 

metodické. I když z akademického hlediska bylo žádoucí větší využití pramenů výzkumného 

charakteru a zahraničních, nelze popřít, že pro budoucí praktické působení studenta jsou 

využité prameny významné a jejich prostudování tedy je funkční. Uchazečka spíše 

parafrázuje obsah jednotlivých zdrojů, autorský přínos je v této části menší. 

Přes uvedené výhrady autorka prokázala volbou tématu a shromážděním poměrně širokého 

datového materiálu dobrou orientaci v aktuální problematice současného českého školství a 

motivaci přispět k jeho rozvoji, zejména s ohledem na vyrovnávání příležitostí. Na jedné 

straně přinesla cenné poznatky ke specifikům působení asistentů na druhém stupni základního 

vzdělávání s přihlédnutím k rozdílům podmínek různých vyučovacích předmětů. Ukazuje také 

chápání občanské výchovy praxí jako „oddychového“ předmětu. To je samozřejmě poměrně 

paradoxní např. vzhledem k cílům kurikulární reformy, která klade důraz na klíčové 

kompetence a průřezová témata, která podstatnou měrou zasahují právě do občanské výchovy. 

Současně autorka získala praktickou zkušenost jak s prováděním pedagogického výzkumu 

včetně jeho etických problémů, tak se hlouběji seznámila s problematikou integrace a inkluze 

ve věku žáků, s nimiž bude pracovat. Proto hodnotím diplomovou práci jako úspěšnou. 
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