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Indikátory kvality práce
Označte x , zda a v jaké míře předložená práce obsahuje následující
znaky A-F:

A

Koef. 1

koef. 2

koef. 3

Koef. 4

Obsahuje

Spíše
obsahuje

Spíše Neobsahuje

Neobsahuje

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.
B

x

Analýza dosavadního řešení problému:

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.
C

Výzkumná část, pokud je obsažena:

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).
C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a zdůvodněné.
Způsob a obsah interpretace dat či údajů umožňuje zpracování
závěrů.
D

x

x

x

Analytická část:

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů.
D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (nejde např. jen komentované
vyjádření číselných či slovních údajů).
D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů,
doporučení, výstupů práce.
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x
x
x

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.)
E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální pedagogiky
resp. příbuzných oborů.
E3 Přínos pro obor je formulován.
F

x
x
x

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

CELKOVÉ HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ práce, návrh klasifikace:

Klepněte sem, vyberte známku.

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.

Pozice asistenta pedagoga prochází v posledních letech významnými legislativními a organizačními změnami, a tak, ačkoli toho
bylo o asistentech napsáno v nedávné době poměrně hodně, lze téma bakalářské práce J. Hanzalíkové považovat za aktuální a
přínosné pro praxi. Teoretická část je zpracována dostatečně podrobně, autorka zde prokazuje velmi dobrý vhled do řady
souvisejících témat. V rovině formální by práci prospělo častější odkazování na zdroje - například na str. 9 až 10 autorka uvádí
počty asistentů ve školství bez uvedení jediného zdroje, není tak jasné, odkud daná čísla čerpá. Celkově je odkazování poněkud
zmatečné - někde se objevují odkazy formou poznámky pod čarou (např. str. 12, 14 ad.), jinde pomocí uvedení jména a závorky s
rokem vydání v textu (str. 13, 15 ad.). Z pohledu celkové koncepce práce váhám nad kapitolou 6 - má-li být teoretická část
východiskem pro část praktickou, text kapitoly 6 mi připadá ve vztahu k následujícímu výzkumu poněkud nesouvisející - to by bylo
vhodné ještě vysvětlit u obhajoby. Praktická část práce je zpracována velmi pečlivě, chvályhodná je zvolená metodologie
zkoumání i přehledná prezentace získaných dat. Závěry šetření sice do značné míry jen potvrzují již existující výstupy jiných
výzkumů, to ale nijak nesnižuje jejich důležitost - i zde je zřejmé, že profese asistenta pedagoga čelí řadě úskalí, která je nutné v
budoucnu řešit. Ad seznam použité literatury - zdroje se standardně řadí v abecedním pořadí podle příjmení autorů. Až na nějaké
formální výtky ale hodnotím práci jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

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

1. V úvodu kapitoly 2 zmiňujete, že asistent pedagoga je zaměstnancem MŠ, ZŠ, SŠ nebo VOŠ. Můžeme se s asistenty
pedagoga setkat ještě v jiných typech institucí? 2. V kap. 2 uvádíte, že za vysokým počtem nekvalifikovaných pedagogů
v MŠ v Praze a Středočeském kraji stojí nezájem absolventů škol o učitelskou práci. Nemohlo by to být ale také tím, že
dotyčné kraje jsou populačně početné, je zde velké množství škol a tedy i velká poptávka po učitelích? 3. I poznatky z
Vašeho výzkumu (podobně jako některé další studie) ukazují, že asistenti pedagoga nemají v úvazku dostatek času na
nepřímou pedagogickou činnost. Navrhněte, jak (konkrétně, v legislativě) by měl být rozsah pro tuto činnost v úvazku
AP vymezen, aby byla časová dotace dostatečná.
Dne: 23.05.2020
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