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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Inkluzivní vzdělávání na středních školách 
Jméno autora: Edita Pattová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo teoretické zmapování inkluze ve vzdělávání a analýza inkluzivního vzdělávání z pohledu učitelů a studentů 
vybraných středních škol. Zadání hodnotím jako náročnější vzhledem k nutnosti porovnat a okomentovat v praktické části 
odlišné role vyučujících a studentů při  přístupu k inkluzi. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Menší výhrady mám vůči ne zcela propojenému uchopení teoretické části. Kapitoly představují dílčí úseky problematiky 
inkluzivního vzdělávání a dohromady působí neprovázaně. V praktické části tyto výhrady nemám, jelikož byla založena na 
standardizovaném metodologickém nástroji.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autorka této bakalářské práce konzultovala příležitostně podle vlastní potřeby. Mezi konzultacemi bývaly delší prodlevy. 
Studentka projevila přiměřenou schopnost samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na dobré odborné úrovni, autorka v teoretické části místy propojovala pohledy více badatelů na danou 
problematiku, v některých delších pasážích čerpá výhradně z jednoho zdroje. V praktické části čerpala také ze svých 
zkušeností s pedagogickým působením, což pozitivně kvituji, je-li to v textu výslovně uvedeno a odlišeno od názorů jiných. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V bakalářské práci se vyskytují některé formální nedostatky, na které byla během konzultací studentka upozorňována 
(např. nezarovnání textu úvodní strany na střed, nezačínání nové kapitoly na samostatné stránce, nazývání některých grafů 
tabulkami, málo řádků v evidenční tabulce výpůjček a další). Z jazykového hlediska je práce na dobré úrovni. Některá 
souvětí by se dala upravit do ladnější formy. Rozsah práce je v pořádku. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Autorka pracuje s více než třemi desítkami literárních a internetových zdrojů včetně anglických, což bych ráda na této práci 
vyzdvihla, cituje převážně korektně. Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě 
jiných zdrojů. Míra podobnosti v Thesis je 12 %. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
S autorkou této bakalářské práce jsme strávily dosti času osobními konzultacemi, v nichž si studentka ujasňovala 
zvolené téma, ke kterému měla vztah díky svému pedagogickému působení a zkušenostem s inkluzivními formami 
výuky, což byla její velká výhoda. Pracovala nárazově, ale hotový text nakonec dala dohromady v řádném termínu. 
Teoretickou část jsme spolu opakovaně probíraly, přeskupovaly a doplňovaly kapitoly, aby text měl lepší 
návaznost. V praktické části se autorka rozhodla využít standardizovaný dotazník mapující inkluzi a porovnat 
názory vyučujících a studentů. Tento postup považuji za adekvátní a smysluplný. 

Celkově hodnotím tuto bakalářskou práci na aktuální a zajímavé téma inkluzivního vzdělávání jako dobře 
zpracovanou. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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