
   

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: 08.09.2021 Podpis:

1. V rámci obhajoby prosím uveďte odpovědi na výzkumné otázky.  

2. V práci postrádám upřesnění, jaké nástroje jsou aktuálně využívány pro diagnostiku jazykových schopností dětí/žáků 

s OMJ. Prosím o doplnění. 

3. Na s. 20 je zmíněn termín žák-cizinci, užívaný v legislativě, a označení žák s OMJ. Dále je zde uvedeno, že žáky cizince 

„nyní nazýváme termínem děti a žáci s OMJ.“, ale není vysvětleno proč. Objasněte rozdíl mezi oběma označeními a 

vysvětlete, proč je v kontextu vzdělávání vhodnější využívat právě termínu dítě/žák s OMJ.

V teoretické části autorka uvádí základní poznatky vztahující se k vývoji dítěte předškolního věku (motorickému, kognitivnímu, 

sociálnímu, emočnímu, jazykovému i z hlediska připravenosti na vstup do školy). Další části jsou zaměřeny na děti s odlišným 

mateřským jazykem, na jejich adaptaci v MŠ a možnosti jejich podpory ve vzdělávání. Autorka také představuje instituce a 

organizace, které se zaměřují na pomoc cizincům. Výhrady mám k práci se zdroji. Na s. 22 a 23 autorka věnuje podpůrným 

opatřením. Tato pasáž textu je v podstatě doslova opsaná ze stránek NÚV, byla pozměněna jen některá slova, ale není označena 

jako přímá uvozovkami a kurzívou, podobný problém jsem zaznamenala na s. 27 v odstavci o společnosti Meta, jehož první část je 

také v podstatě doslova opsaná, autorka zde pouze upravila text formulovaný v 1. osobě č. mn. na text ve 3. os. a vynechala 

některá slova, nebo na s. 28–29 v kap. Integrační centrum cizinců a Poradna pro integraci. Nevhodně je také použit dvojí způsob 

uvádění odkazů na zdroje – harvardský systém a sytém odkazů v poznámce pod čarou. Stěžejní část výzkumné části práce byla 

postavena na pedagogické a jazykové diagnostice několika dětí s OMJ ve vybrané pražské MŠ. Na základě výsledků provedené 

jazykové a pedagogické diagnostiky autorka navrhla pro každé sledované dítě podpůrná opatření a doporučení k jejich dalšímu 

(nejen jazykovému) vzdělávání. Součástí výzkumné části byla také příprava a realizace týdenního edukačního projektu pro děti s 

OMJ na téma Moje tělo, jehož průběh autorka zaznamenala a pokusila se ho vyhodnotit. V úvodu výzkumné části si autorka 

stanovila tři výzkumné otázky, v závěrech šetření, resp. ve shrnutí odpovědi na tyto otázky postrádáme. Kvalitu práce také bohužel 

na mnoha místech snižují některé jazykové nedostatky, např. v interpunkci, překlepy a nevhodně stylizované, někdy obtížněji 

srozumitelné konstrukce, namátkou např. „… zatímco pětileté děti považují za podstatnou podobnost jablka a hrušky jejich barvu, 

šestileté děti udávají podobnost.“ (s. 10); „Helus (2003) uvádí, že mezi neverbální prostředky komunikace jsou počítány i ty 

aspekty řeči, které nemají svůj význam přímo na slovo, tzv. paralingvistické znaky.“ (s. 16).

Závěr: Přes výše uvedené výhrady a nedostatky práce splňuje základní požadavky kladené na bakalářské práce oboru Speciální 

pedagogika a lze di doporučit k obhajobě.  

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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