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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Veronika Mrštíková 

Číslo studenta:  E14102 

Název bakalářské práce:  Sociální a ekonomické aspekty inkluze ve vzdělávacím procesu 

Cíl práce: Cílem práce je analýza a hodnocení sociálních a ekonomických aspektů inkluzivního 
vzdělávání v podmínkách českého školství. 

Vedoucí práce: Šárka Brychtová 

Studijní program: B6202  Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2016/2017 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     
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Ostatní připomínky k práci 
Předkládaná bakalářská práce zpracovává poměrně nové a velmi aktuální téma současnosti. Autorka se daného 
tématu zhostila velmi dobře, struktura i zpracování práce je jak po obsahové tak i po formální stránce na velmi 
pěkné úrovni.  
Téma nebylo lehké zpracovat i vzhledem k faktu, že se jedná o novou problematiku a i dostupnost materiálů není 
vždy zcela jednoduchá; autorka pravidelně téma konzultovala a projevovala odpovědnost i svědomitost při řešení 
daného problému. 
Oceňuji autorčinu zaujatost danou problematikou  a i  poctivou snahu po její pravdivé analýze; dále oceňuji i 
vlastní dotazníkové šetření, v kterém autorka prokázala i osobní invenci a samostatnost.   

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Jaký je Váš osobní názor na celou problematiku inkluze ve vzdělávání - a to především s ohledem na 

vlastní šetření, které jste v práci zpracovávala? 
2. Jakou budoucnost predikujete inkluzi ve vzdělávacím procesu? 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: výborně 
 

V Pardubicích 18.5.2017 

Podpis  ..................................................................  


