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Výběr tématu 
       
Společenská a vědní závažnost tématu  
  
Oborová přiléhavost tématu  
 
 
Formální zpracování  
  
Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  
stylistické vyjadřování, zvládnutí odborné terminologie) 
 
Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  
cizojazyčná literatura) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost a úroveň použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
Obsahová kritéria a p řínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 

 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 

 
 

** 0 – nehodnoceno; 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – neprospěl/a 
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Vhodnost prezentace závěrů práce (publikace, referáty, apod.)      
 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 

 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji se závažnými výhradami 
 
 
Navrhovaná klasifikace: po velmi dobré obhajobě doporučuji dobře 
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     Co jsou „spravedlivé možnosti dětí“? (s. 46 – Shrnutí kapitoly) 
Co znamená, že autorka ve výzkumu získala „autentické informace“? (s. 60) A jaký je 
vztah mezi autenticitou a přesností a věrohodností? (s. 60) 
Co je to „pedagogická škola“? (s. 73 – Závěry práce) 

Autorka si vhodně zvolila aktuální téma, které je víceoborové, protože přesahuje do oblasti 
speciální pedagogiky, sociologie (sociální patologie), do otázek psychického vývoje a jeho 
poruch etc. Vzhledem k tomu, že práci dlouho přepracovávala, zastihla ji i uzavírka škol 
v době kovid-19, což mnoha studujícím ztížilo výzkumná šetření a současně potlačilo celou 
řadu pedagogických diskusí na závažná témata (včetně například problematiky inkluze etc.). 
K textu lze vznést mnohé připomínky:  
V textu je uveden nevhodný způsob citací odkazů. Autorka zvolila citace do textu a do 
závorek, přičemž za uvozovky citace vkládá z neznámých důvodů číselný odkaz, který 
k ničemu neodkazuje (což je nesmyslné). Problém také je, že autorka nahrazuje značné 
množství vlastního textu citacemi; cituje občas i věci velmi sporné (ale tuto problematičnost 
nereflektuje); např. subkapitola Čtenářské dovednosti, jakož i následující Úroveň psaní a 
Matematické dovednosti jsou celé citace jednoho jediného odstavce (srv. s. 26-27); v textu je 
více kapitol, které jsou celé poskládané z odkazů na prameny, resp. z citací. Dosti ohromující 
je kap. Rozhovory (což je vlastně úvod do výzkumného šetření) s. 59-60. V následující 
kapitole autorka uvádí, že předkládá 16. kazuistik, ale není jasné, jak k nim dospěla (s. 61). Na 
s. 65 je uvedeno, že výzkum se týkal 15 dětí (z toho bylo 80% chlapců a 20% dívek) – otázka 
pro obhajobu zní: kolik bylo chlapců a kolik dívek? U výzkumu postrádám jasný popis cíle, 
hypotéz či otázek výzkumu, což je vhodné probrat při obhajobě. Po kvazi-popisu výzkumu 
následuje kap. Diskuze (s. 71 – 72), v níž jde spíše o řadu konstatování a vysvětlování ad hoc 
než o skutečnou diskusi. V kapitole závěry není jasné, zda jde pouze o závěry výzkumného 
šetření či celé práce, neboť výzkum nemá jasnou a přehlednou strukturu. (Slíbené kazuistiky 
jsou uvedeny v přílohách.) Část vyhodnocení či výsledků výzkumu je uvedena v přílohách; 
mnohé jsou bez podrobnějších komentářů, které by byly potřebné pro porozumění, co vlastně 
autor čtenáři sděluje. Je evidentní, že seznam literatury na konci práce obsahuje soubor textů 
z doby studia, ale mnohé práce nemají s tématem evidentně žádné vazby.  
Závěry: práce je psána dobrou češtinou, korektury jsou provedeny pečlivě. Problém je, že text 
obsahuje neúměrné množství citací a výzkum není vhodně uspořádán. Je evidentní, že 
autorka práci nekonzultovala s vedoucí práce, což je vzhledem k tématu a jeho následném 
nedostatečném zpracování škoda. Z uvedených hledisek jde o hraničí práci. 
 
 
 


