
   

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: 25.05.2021 Podpis:

1. Podrobněji popište, jak nastavení školy ve Vašem výzkumu pojmenované jako "ZŠ Jarní" přispívá k výskytu fenoménu 

segregace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.   2. Zaregistrovala jste, v kontextu Vámi sledovaných témat, 

nějaké rozdíly mezi školami, které mají třídy se specifickou profilací na 1. i 2. stupni (ZŠ Jarní, ZŠ Letní, ZŠ Zimní), a 

školou, která má třídy se specifickou profilací jen na druhém stupni (ZŠ Podzimní)? 

Ve školství ČR lze v posledních letech sledovat určitý rozpor mezi úsilím o zavádění společného (inkluzivního) vzdělávání na straně 

jedné a tržními principy (profilace škol, možnost rodičovské volby školy) na straně druhé - v tomto kontextu je zvolené téma 

bakalářské práce velmi zajímavé a důležité. Teoretická východiska zpracovala autorka velmi pečlivě, přičemž zjevně vycházela z 

důkladné rešerše - chvályhodné je využití celé řady domácích i zahraničních zdrojů. Ocenit bych chtěl také formulační/jazykovou 

úroveň práce, která je velmi vysoká a přispívá tak k celkové kvalitě textu. Ve vlastní výzkumné části autorka představuje šetření 

realizované formou semi-strukturovaných interview a prezentované v podobě čtyř případových studií škol. V rámci metodologie 

šetření a prezentace dat autorka flexibilně zareagovala na malou odezvu ze strany oslovených potenciálních respondentů (ze 47 

oslovených škol s vnitřní profilací reagovali pouze zástupci 4 ZŠ) a adekvátně přizpůsobila daným možnostem celé pojetí svého 

výzkumu. Data získaná ve výzkumu byla pro potřeby práce pečlivě analyzována (viz přepisy a kódování uváděná v příloze), 

případové studie škol jsou přehledné, k porozumění přispívají i vhodně vybrané citace respondentů. Ve výsledcích šetření autorka 

jasně dokládá - byť na vzorku odpovídajícím kvalitativnímu výzkumu - že vytváření tříd se specifickou profilací může přispívat k 

větší segregaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mimo tyto třídy (resp. mimo takto profilované školy), zároveň ale že 

výskyt tohoto fenoménu je individuální a u některých škol platí více než u jiných. Práce je velmi zdařilým příspěvkem do diskuze o 

rozvoji podmínek pro inkluzivní vzdělávání, a jako takovou ji doporučuji k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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