
   

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: 17.05.2022 Podpis:

1) V teoretické části zmiňujete starší zdroje, podle kterých bylo do kategorie mentálního postižení řazeno i hraniční 

intelektové pásmo (IQ 70-85). Jak je hranice mentálního postižení na stupnici inteligenčního kvocientu vnímána v 

současnosti (zejména ve školské poradenské praxi)? 2) V kap. 1.3.4 zmiňujete, že rámcový vzdělávací program 

umožňuje ve výuce žáků s lehkým mentálním postižením určité modifikace - jak přesně jsou tyto modifikace 

specifikovány v RVP ZV? 3) Ve výzkumné části (str. 40) zmiňujete, že třídní učitelka žáka dostala od jisté "odbornice" 

radu, aby, až se u žáka objeví první významnější problém, usilovala o jeho přeřazení do speciálního školství. Jak se k 

takové radě stavíte?

Problematika vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu představuje v našem 

vzdělávacím systému stále velmi aktuální téma, i menší studie na úrovni bakalářských prací jsou tak vítaným příspěvkem do této 

oblasti. Teoretická východiska jsou v překládané práci zpracována velmi pěkně, s dostatečnou mírou podrobnosti, autorka využila 

celou řadu relevantních zdrojů. Chvályhodné je zohlednění nové revize mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11), která zatím nemá 

český překlad. V empirické části autorka představuje vlastní výzkumné šetření, ve kterém sbírala data formou 

semistrukturovaných rozhovorů, data pak podrobila obsahové analýze a zobrazila ve formě případové studie poukazující jak na 

postoje jednotlivých aktéru k inkluzi, tak i na přínosy a překážky ve vzdělávání žáka s mentálním postižením a poruchou 

autistického spektra. Výzkumná strategie je popsána precizně, poznatky z výzkumu jsou zobrazeny přehledně, snad jen jedna 

drobná výtka - vyhnul bych se užití slovního spojení "inkludovaný žák", z hlediska odborného jazyka nezní dobře (v inkluzi záleží na 

každém žákovi). Výsledky případové studie na mikroúrovni jednoho žáka, jeho pedagogů a školy dokládají fakta korespondující se 

závěry jiných výzkumných šetření - mimo jiné určitou rozpolcenost pedagogů ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání (osvěta v tomto 

je tedy stále nutná) a velkou potřebnost poradenských pozic (speciálních pedagogů i psychologů) ve školách hlavního 

vzdělávacího proudu. Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  
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