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Technické parametry práce:  
 

Počet stránek textu (bez příloh): 87 

Počet stránek příloh: 108 

Počet titulů v seznamu literatury: 27 

 

 

 

Formální zpracování:  

¨ 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 

stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  

parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

 

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu,  

průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

 

Metody práce 

 

Vhodnost použitých metod 

 

Využití výzkumných empirických metod 

 

Využití praktických zkušeností 

 

 

Obsahová kritéria a přínos práce 

 

 

Naplnění cílů práce 

 

Vyváženost teoretické a praktické části 

 

Návaznost kapitol a subkapitol 

 

Dosažené výsledky, odborný vklad,  

použitelnost výsledků v praxi 

1 2 3 4 

 X   

  X  

 X   

 X   

 X   

 X   

X (X)   

 X   

X    

 X   



 

Vhodnost prezentace závěrů práce 

 

 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě  

 

 

Prosím o odpovědi na otázky níže. 

1. V teoretické části u některých podkapitol neuvádíte citace, z čeho tedy vycházíte? 

Odborná literatura, materiály školy či vlastní poznatky? Jedná se např. o kapitoly 3.2, 

3.3, 4.3.1, 4.3.2 apod. 

2. V rámci rozhovoru uvádíte, že jste si vybrala 6 žáků, se kterými byly vykonány 

rozhovory. Na základě čeho jste žáky (výzkumný soubor) vybírala, neboli o jaký typ 

výběru se jednalo? 

3. Na jaké limitující faktory výzkumného designu jste při výzkumu narážela? 

4. Pracujete se starším pojmem integrace a s novějším pojmem inkluze. Vymezení obou 

pojmů je poněkud vágní a více autorů upozorňuje, že jsou používány v různých 

významech. Jaké významy (případně rozdíly) vnímáte u těchto slov Vy? 
 

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  

 

 

 

Autorka se věnuje problematice, která je zajímavá pro svoji neobvyklost, a proto 

není dosud v ČR dostatečně prozkoumaná. Hlavním badatelským cílem je zjistit míru 

zajištění zájmových činností pro žáky se zrakovým postižením a poukázat na důležitost 

sociálních dovedností a rozvoje talentu u žáků se zrakovým postižením ve školní i 

mimoškolní sféře vzdělávání. Cílem práce je také zjistit, jak pedagogičtí pracovníci 

speciálních základních škol a běžných základních škol a rodiče zrakově postižených žáků 

nahlíží na problematiku inkluze u osob se zrakovým postižením. 

Cíle práce byly naplněny. Avšak toto by měl konstatovat vedoucí a oponent ve svém 

posudku, nikoli autor práce v kapitole závěr 😊 

Teoretická část je logicky vystavěna. Je zpracována přehledně a srozumitelně. Avšak máte 

v některých pasážích bakalářské práce dlouhé odstavce či dokonce celé podkapitoly bez 

citací. 

Poznatkovým přínosem je část výzkumná, která je zpracována formou kvantitativně-

kvalitativního výzkumu. Data jsou demonstrována formou tabulek a grafů, které jsou 

doplněny o komentáře autorky. Dále je uvedeno 6 rozhovorů s respondenty. 

Výzkumné otázky jsou formulovány srozumitelně. U některých výzkumných otázek se jedná 

o výzkumné otázky zdvojené.  

P.S.: Na to si dejte příště pozor, vícečetné otázky považuje metodologie spíše za 

problematické. 

Dále ve své práci uvádíte kapitolu – Diskuse o závěrech, domnívám se, že přínosem pro práci 

by bylo, kdybyste diskusi zaměřila na porovnání zjištěných výsledků s dalšími výzkumy 

provedenými v této oblasti, nejen např. v ČR, ale i v zahraničí, nikoli pouze sumaci vlastních 

zjištěných výsledků. 

Závěr působí spíše jako posudek, nikoli souhrn důležitých poznatků. 

Dále bych v závěru nepoužívala 3. osobu jednotného čísla, kdy v každé druhé větě používáte: 

  X  



„Autorka je, autorka popisuje, autorka se domnívá…“, v závěru je toto použito opravdu 

mnohokrát. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě. 
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