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1. Kritéria hodnocení práce: 

 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle        x    

Vyváženost teoretického výkladu     a 

praktického řešení, návaznost 

jednotlivých kapitol a podkapitol 

 

       x 
   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 
       x    

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 
       x    

Hloubka provedení analýzy           (ve 

vztahu k tématu) 
       x    

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, text, grafy, tabulky, 

poznámkový aparát, přílohy)  

       x 

 
   

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 

 

 

Stylistika, 

práce s 

odborným 

jazykem – 

výborná, 

četné chyby 

v interpunkci 

  

 

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 

2. Slovní hodnocení  
 Hlavním motivem k volbě tématu byla osobní zkušenost, studentka se podílela na integraci 

chlapce s Aspergerovým syndromem na základní škole ve funkci asistenta pedagoga. 



  V teoretické části se autorka zaměřuje na objasnění základních pojmů souvisejícíc s řešenou 

problematikou. Celý text má promyšlenou strukturu, kapitoly na sebe logicky navazují, 

myšlenky autorka vyjadřuje stručně, srozumitelně. Po odborné stránce je teoretická část na 

dobré úrovni, opírá se o aktuální zdroje. Uvádí zde především přehled žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a možnosti jejich vzdělávání. Největší prostor věnuje 

charakteristikám žáků s autismem, uvádí základní rysy Aspergerova syndromu, představuje 

program TEACCH. 

    Praktická část, co do rozsahu textu, mírně převažuje. Studentka si pro získání dostatečného 

množství informací k dosažení stanoveného cíle (popsat a zhodnotit úspěšnost inkluze žáka   s 

Aspergerovým syndromem na základní škole) zvolila adekvátní metody – strukturované 

pozorování, strukturovaný rozhovor s rodiči, polostrukturovaný rozhovor s učiteli a 

dotazníkové šetření se spolužáky. Všechny použité metody byly dobře připravené a 

promyšlené. U strukturovaného pozorování si stanovila vhodná kritéria, promyšlený bodový 

systém pro hodnocení, tabulku pro záznam pozorovaných údajů. V rozhovoru získala 

informace jednak z rodinného prostředí (otec, matka), respektovala při tom hranice dané 

respondenty, rozhovorem se třemi třídními učitelkami zachytila vývoj od 1. třídy až do 

současnosti. Pro výsledky dotazníku, kde zjišťovala názory spolužáků, dobře zformulovala tři 

hypotézy, ve kterých porovnává názory a postoje chlapců a dívek. Z tohoto hlediska byl i 

dobře sestavený vzorek respondentů. Dotazníkové šetření bylo zpracováno pomocí grafů. 

Výsledky empirického šetření přehledně shrnula v závěrečné kapitole.                                                                                                                                

  Celkově hodnotím práci jako přehlednou, dobře strukturovanou, po odborné stránce na dobré 

úrovni. Solidní a poctivý přístup k praktické část je patrný využitím několika výzkumných 

metod a kvalitou zpracování získaných dat. 

 
  

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

- Jak hodnotíte inkluzi chlapce z hlediska vztahů ve třídě? Domníváte se, že je 

nějaký účinný způsob, strategie, která by zmírňovala negativní postoje žáků 

k takovým dětem? 

- Pro děti s jakým postižením je, podle Vás, vhodná inkluze? Kdy naopak bude 

narážet na vážnější problémy?  

 
 

4.  Bakalářská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě. 

                                     –--   

 

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 
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