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   Zvolené téma práce je aktuální, protože o vhodnosti  inkluze žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  se stále ještě diskutuje. K jeho výběru vedly autorku osobní důvody, protože již téměř rok 

pracuje jako asistentka pedagoga na ZŠ. Téma se studovaným oborem souvisí. 

   Svoji bakalářskou práci si rozdělila na část teoretickou a praktickou, které jsou rozsahem stran 

vyvážené. Obsahem teoretické části je charakteristika speciálně vzdělávacích potřeb žáků se 

zaměřením na Aspergerův syndrom, vysvětlení pojmu inkluzivní výchova a vzdělávání včetně jejich 

legislativního rámce, popis struktury IVP a role asistenta pedagoga ( 1.-4.kapitola ). Praktická část ( 

empirické šetření ) zahrnuje popis metodologie, kazuistiku jednoho žáka s AS, záznam z rozhovorů 

s jeho učiteli, analýzu dotazníkového šetření a shrnutí výsledků empirického šetření ( 5.-9.kapitola ). 

   Autorka si stanovila jako hlavní cíl bakalářské práce popsat a zhodnotit úspěšnost inkluze žáka s AS 

na ZŠ. Dalším vedlejším cílem je zjistit vnímání inkludovaného žáka ostatními spolužáky ve třídě. 

Posloupnost kapitol teoretické části je logická, předložené informace jsou důležité ve vztahu 

k tématu i cílům práce. Celkově je text spíše stručnější, což někdy vede k neúplnosti nebo zkreslení 

informací, např.s. 10 ( 1.1.2 ), s.13 (2.1 ),s.14 ( 2.2 ) a s.16- popis struktury IVP se přesně neshoduje 

s přílohou č.1. Studentka přitom využila dostatečný počet aktuálních informačních pramenů, počet 

citací a odkazů uvedených v textu je přiměřený, citační normu dodržela. V empirické části použila 

metody strukturované rozhovoru s rodiči a pedagogy popisovaného chlapce s AS, dlouhodobé 

strukturované pozorování asistentem pedagoga ( tuto pozici zastává studentka)  a studium osobní 

dokumentace žáka. Žádný záznam ani shrnutí informací z pozorování do práce nezařadila.  Získané 

poznatky o chlapci pak zpracovala do kazuistiky. Poslední použitou metodou je vlastní dotazník, který 

zadala spolužákům inkludovaného chlapce. Kazuistiku tvoří rodinná, osobní a školní anamnéza. 

V osobní anamnéze chybějí důležité informace o vývoji chlapce v dětství ( rodiče je studentce 

nesdělili) a řazení uvedených poznatků je nelogické. Vybrané informace z rozhovorů s třemi třídními 

učitelkami, které chlapce učily v 1.-6.třídě, jsou popsány a shrnuty přehledně. Dotazníkového šetření 

se zúčastnilo 18 spolužáků chlapce s AS, vzorek je z hlediska pohlaví vyvážený a jeho výsledky jsou 

přehledně zpracovány formou grafů  doplněných slovním popisem. Důkazy k verifikaci tří hypotéz  

jsou uvedeny u vyhodnocení dotazníku i ve shrnutí výsledků empirického šetření. Oba vytyčené cíle 

bakalářské práce studentka splnila. Vlastní text práce je vhodně doplněn  pěti názornými přílohami.  

   Předložená bakalářská práce má kompaktní strukturu i přiměřený rozsah, její formální a jazyková 

úroveň je dobrá, v textu se objevují chyby v interpunkci. Studentka s vedoucí práce pravidelně 

konzultovala, ale jinak pracovala samostatně. Praktická využitelnost práce je menší, ale přesto na ní 

oceňuji to, že autorka použila v empirické části kombinaci výzkumným metod . Proto bakalářskou 

práci Ivety Kurdiovské doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikační stupeň  velmi dobře.  

 



Otázky: 1) Uveďte, jak jste celkově vyhodnotila své záznamy ze strukturovaného pozorování.  

              2) Jaké nedostatky vidíte v popsaném  přístupu rodiny, ZŠ a SPC  k chlapci s AS.  
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