
   

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
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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: 03.09.2019 Podpis:

1. Uveďte, které systémy/prostředky alternativní a augmentativní komunikace mohou být úspěšně využívány pro 

rozvoj komunikace dětí s PAS.

2. V rámci obhajoby stručně uveďte specifika logopedické intervence poskytované klientům s dětským autismem. 

3. Lze na základě Vašeho šetření zjistit nějaká specifika (resp. nějaké rozdíly) v logopedické intervenci poskytované 

dětem s dětským autismem v rámci resortu zdravotnictví a v rámci resortu školství a tělovýchovy?

Autorka předkládá k obhajobě práci, v níže se zabývá problematikou logopedické intervence u dětí s poruchou autistického 

spektra. V teoretické části reprodukuje základní informace o PAS (klasifikace PAS, komunikace a vzdělávání osob s PAS, …), další 

části se věnují logopedii, narušení komunikační schopnosti, organizaci logopedické péče v ČR. Tyto kapitoly jsou však v práci 

prezentovány poněkud neuspořádaně a ne vždy na sebe logicky navazují. Vzhledem k řešenému tématu po obsahové stránce 

postrádám v práci zejména kapitolu věnovanou alespoň základním informacím o alternativní a augmentativní komunikaci. Co se 

týče zdrojů, ze kterých autorka vycházela, domnívám se, že jejich počet není dostatečný (je jich pouze třináct), navíc se 

domnívám, že autorka mohla využít některých aktuálnějších zdrojů. 

Praktická část je zaměřena na logopedickou intervenci u dětí předškolního věku s dětským autismem. Výzkum probíhal na základě 

dotazníkového šetření mezi 79 logopedy, kteří mají v péči děti s dětským autismem (většinou šlo o logopedy působící v resortu 

zdravotnictví). Dotazníkové šetření bylo doplněno polostrukturovaným rozhovorem s logopedkou, která pracuje v MŠ speciální. 

Přepis rozhovoru je součástí textu práce, měl by však být uveden v příloze. 

Je také škoda, že autorka zřejmě neměla čas věnovat dostatečnou péči formální stránce práce, protože v ní lze bohužel nalézt 

řadu formulačních nedostatků, gramatických a interpunkčních chyb, překlepů. 

Závěr: Přes výše uvedené výhrady doporučuji práci T. Polesné k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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