
   

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

Kateřina Gottwaldová

HODNOCENÍ  Závěrečné  b a k a l á ř s k é   práce

UNIVERZITA KARLOVA

Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky

Oponent:

Posudek  OPONENTA nebo VEDOUCÍHO

Analýza dosavadního řešení problému:

Výzkumná část, pokud je obsažena:

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Analytická část:

Problémové chování u dětí s poruchou autistického spektra – řešení metodou aplikované 

behaviorální analýzy

Autor/ka bakalářské práce

Stránka 1 ze 2



  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: 25.05.2021 Podpis:

Mezi principy a strategiemi práce s ABA zmiňujete techniku "bezchybného učení". Popište tuto techniku podrobněji a 

zkuste ilustrovat na příkladu z Vaší praxe. Bylo by možné tuto techniku (nebo alespoň její základní princip) aplikovat i u 

jiných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami? 

Problémové chování u lidí s poruchou autistického spektra (PAS) je tématem v naší literatuře už poměrně podrobně popsaným 

(práce dr. H. Jůna ad.), nicméně řešení tohoto problémového chování pomocí poznatků z aplikované behaviorální analýzy (ABA) je 

v prostředí ČR stále ještě tématem novým, autorka si tedy pro svou bakalářskou práci zvolila téma, které jistě stojí za pozornost.  

V textu práce autorka vychází ze své vlastní profesní zkušenosti získané na pozici asistentky terapeuta v zařízení zaměřeném na 

aplikaci postupů vycházejících z ABA. Teoretická východiska jsou v práci popsána přiměřeně podrobně, praktickou část práce tvoří 

případová studie práce s dívkou s PAS s využitím poznatků z metodiky ABA. U odkazů na online zdroje by bylo vhodné uvést 

datum jejich citace (mohou se postupem času měnit), ojediněle se v textu objevují drobné grafické a jazykové chyby. Do 

celkového hodnocení práce se promítá problém, na který sama autorka poukazuje v úvodu práce - ABA je dnes v podstatě 

samostatnou humanitní vědeckou disciplínou, je tedy obtížné (až nemožné) shrnout její poznatky na úroveň textu bakalářské 

práce. Stejně tak kazuistika, jakkoli sama o sobě zajímavá a pěkně zpracovaná, nepřináší žádná významná nová zjištění. Pokud 

ovšem bylo cílem práce rekapitulovat základní poznatky z ABA a její aplikace u dětí s PAS a následně ilustrovat tyto základní 

poznatky na popisu práce s jedním vybraným dítěte, pak tento cíl byl v práci splněn - v této rovině může text práce fungovat jako 

zajímavý příspěvek do oblasti celkového rozvoje znalostí o ABA a práci s dětmi s PAS. I s vědomím obtížnosti realizace výzkumných 

aktivit v uplynulém roce (karantény a opatření v důsledku pandemie nemoci Covid-19) hodnotím práci jako úspěšnou, základní 

požadavky na bakalářské práce jsou zde splněné. Práci doporučuji k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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