
   

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:
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Autor/ka bakalářské práce

Markéta Fialová 
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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: 10.05.2021 Podpis:

1. Na s. 22 uvádíte, že "většině osob se sluchovým postižením se narodí zdravé slyšící děti…". Lze se domnívat, že z 

pohledu Neslyšících rodičů může být náhled na toto pojetí zdraví odlišný od většinové společnosti? 2. Upřesněte, 

prosím, znění VO 2. v kontextu poznámky výše. Může mít sledování komunikačních dovedností v mluveném a 

znakovém jazyce stejnou váhu, důležitost? 3. Na s. 41 uvádíte, že "Znakový jazyk se (slyšící děti) učí zejména kvůli 

komunikaci." Napadají Vás i jiné možnosti či důvody, proč by se ZJ jako přirozený jazyk děti (obecně) učily?  

Autorka Markéta Fialová se ve své práci zabývá problematikou CODA jedinců z celkového pohledu na rodinu těchto jedinců jako 

takovou. Zaměřuje se na informovanost neslyšících rodičů o výchově slyšícího dítěte v kontextu minulosti a dnešní situace. Důraz 

je dle autorky kladen také na roli ZJ a mluvené řeči (včetně problematiky možného tlumočení). Teoretická část textu se věnuje 

problematice sluchového postižení, vymezení CODA jedinců - včetně nastínění specifk výchovy těchto děti v kontextu neslyšící 

rodiny. K formální úrovni práce mám drobné připomínky - např. Úvod je již číslován jako 1. kapitola, na více místech u přímých 

citací autorce chybí uvedení strany zdrojového dokumentu (např. s 8, 24, 25, 27), převládá však počet správně uvedených zdrojů. 

Celkové vyznění teoretické části práce na mne působí ne zcela uceleným dojmem, domnívám se, že by předkládané téma šlo 

popsat přesněji a komplexněji. Porovnání obsahu výzkumné části s názvem práce dle mého názoru zcela nekoresponduje - 

zejména co se obsahové stránky týče. Praktická část textu byla realizována ve spolupráci se čtyřmi rodinami (rozdělenými dle 

věkové struktury) pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Ty byly zaměřeny převážně na vyjádření rodičů CODA dětí. Autorka 

stanovila celkem 5 výzkumných otázek,  u VO č. 2 bych doporučovala přesnější formulaci "komunikačních dovedností" - autorka 

má  dle vyhodnocení a komentáře na mysli primárně komunikaci mluveným jazykem, ze znění otázky to však není zřejmé a 

následné vyhodnocení této otázky tak není zcela vypovídající (s. 36 - "... pak CODA dítě nejspíše nebude mít větší problémy s 

komunikací.") A co komunikace prostřednictvím ZJ?Jak ta je/není ovlivněna? Dále mi není zcela jasné, "jaký způsob" a jaké 

"časové vymezení" má autorka na mysli u VO č. 5. Znění otázky je nejasné, jaká situace se měla měnit ve čtyřech navzájem 

odlišných a nepříbuzných rodinách? Jak to můžeme takto porovnat?  Autorka v podkapitole 4.4 zmiňuje závěry výzkumného 

šetření obecně, je však třeba zmínit, že vzhledem k malému vzorku dotazovaných je nelze zobecňovat. Domnívám se, že 

minimálně v případě kvalitativně vedeného výzkumného šetření by měla autorka ošetřit problematiku informovaného souhlasu, v 

textu toto není nijak zmíněno. V celkovém zhodnocení práce splňuje kritéria kladená na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě. 

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