
   

Název bakalářské  práce

Indikátory kvality práce Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Označte x , zda a v jaké míře předložená práce obsahuje následující 

znaky A-F:

Obsahuje Spíše 

obsahuje

Spíše Ne-

obsahuje

Ne-

obsahuje

  A Klíčové znaky: úvodní část

A1 Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální pedagogika resp. 

příbuzných oborů. x

A2 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co má být 

ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co chce autor zjistit. x

  B

B1 Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů našich a 

zahraničních autorů. Obsahuje přehled názorů vztahujících se k 

tématu na základě odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých 

zdrojů včetně internetových. 

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text, a kde o analýzu odborné literatury 

(nejedná se o souhrn mechanických výpisků z literatury). Text je 

vhodně členěn a logicky vystavěn.

x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x

C2 Stanovení výzkumného problému a výzk. otázek. Správná formulace 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy 

formulovat).
x

C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a zdůvodněné. 

Způsob a obsah interpretace dat či údajů umožňuje zpracování 

závěrů.
x

  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (nejde např. jen komentované 

vyjádření číselných či slovních údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů, 

doporučení, výstupů práce.
x

Analýza dosavadního řešení problému:

Výzkumná část, pokud je obsažena:

Tereza Hradilová

Analytická část:

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým a kombinovaným postižením v ČR

Autor/ka bakalářské práce

Bc. Klára Bohuslávková
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  E Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor:

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo cíle stanoveného v práci. 

(Není redukováno na výsledky a interpretaci výzkumu, přijetí či 

odmítnutí hypotéz.)

x

E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální pedagogiky 

resp. příbuzných oborů.  
x

E3 Přínos pro obor je formulován. x

   F Prezentace - formální úroveň práce:

F1 Odpovídající jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury (titulní list, čestné prohl. resumé, klíčová slova, obsah aj), 

grafická a typografická úroveň práce.
x

F2 Bibliografie uvedena dle platné normy. x

          Komentář hodnotitele :  

Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce může   

vyjádřit,  zda autor pracoval samostatně, práci si náležitě organizoval, byl kreativní apod.  

Otázky k obhajobě  b a k a l á ř s k é   práce:

Dne: 21.08.2018 Podpis:

1. Charakterizujte, prosím, co si představuje pod pojmem "kvalitní informace" (viz výzkumná otázka č. 3) a jak byste - 

vzhledem k tématu Vaší práce - takové informace definovala? 2. Uvádíte, že cílem Vaší práce je "zmapovat a popsat 

konkrétní možnosti vzdělávání u dětí (...) se sluchovým a kombinovaným postižením formou případových studií". Lze 

se podle Vás domnívat, že tyto možnosti jsou dobře odhadnutelné bez dalšího zkoumání? 

Autorka Bc. Klára Bohuslávková se ve své bakalářské práci zabývala vzděláváním žáků se sluchovým a kombinovaným postižením 

v ČR. Práce obsahuje část teoretickou a praktickou, první zmíněná se zabývá zejména problematikou sluchového a 

kombinovaného postižení a jejich charakteristikou. Jednotlivé kapitoly by mohly být  - z hlediska jednotlivých podúrovní - lépe 

vyvážené. Na bakalářskou práci si navíc studentka zvolila poměrně široké téma a domnívám se, že by si jednotlivé aspekty textu 

zasloužily pro komplexnost širší zpracování (což ostatně autorka sama potvrzuje na s. 60). Výzkumné šetření bylo realizováno 

kvalitativní formou pomocí kazuistiky. Výzkumná data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které autorka v textu 

z důvodů "výzkumné etiky" (?) neuvádí.  V práci se občas vyskytují drobné překlepy a výrazy, nehodící se do odborného textu ( 

např. často se opakující bohužel, rádi bychom atd.), na některých místech je zaměněn pojem integrace a inkluze. Autorka 

stanovila celkem tři výzkumné otázky, ke každé uvedla předpoklad, který ji k formulaci otázky vedl. Zde bych doporučovala 

preciznější formulaci a popis předpokladů a jejich jasnější provázání s výzkumnými otázkami (s. 32). Výzkumný cíl je formulován 

značně široce a kazuistika dvou dívek na něj nemůže odpověď (s. 31). Navíc je k diskuzi, zda "popis konkrétních možností 

vzdělávání" u zkoumaných dětí není již vlastně předem zřejmý. Z hlediska výzkumných otázek je dále otázkou, zda jsou jevy v nich 

obsažené dobře měřitelné. Např. 2. VO: Jaké konkrétní faktory (myšleno vzdělávání) tento proces ovlivňují (pozitivně či 

negativně)? Z hlediska speciální pedagogiky lze tvrdit, že odpověď na tuto otázku je možná i bez dalšího šetření. Nicméně - jak 

chce studentka na základě dvou kazuistik dospět k závěru? 3.VO obsahuje spojení "kvalitní informace" - jak chce autorka určit, 

které informace jsou a nejsou "kvalitní"? U 1. VO bych zvážila použití termínu  "celistvý" (na to se práce nezaměřuje). 

Vyhodnocení výzkumných otázek (s.55) - autorka vyhodnocuje spíše předpoklady (které však byly pouze doplňujícím faktorem 

otázek), než samotné výzkumné otázky . Způsob vyhodnocení navíc směřuje kvantitativním směrem. V případě bibliografických 

údajů bych doporučovala úplné citování webových zdrojů (tj. uvést datum a další náležitosti, což se vyskytuje pouze sporadicky), u 

tištěných publikací (v harvardském stylu citování) by měl být rok vydání uveden za jmény autorů. V celkovém zhodnocení práce 

splňuje potřebné požadavky, kladené na tento styl práce. 

Klepněte sem, vyberte známku.CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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