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Oznacte X, zda a v jaké míFe pFedložená práce obsahuje
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následující znaky A-F:

obsahujeobsahujeobsahuje

A Klícové znaky: úvodní cást
A1 ZFetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální

pedagogika resp. príbuzných oboru.

X

A2

Jasná a zFetelná formulace tématu a cíle/cílu práce. Co má
být oveFeno, zjišteno, ceho má být dosaženo, co chce autor

X

B Analýza dosavadního rešení problému

81 Konkrétní pFíklady teoretických i praktických pFístupu našich a
zahranicních autoru. Práce obsahuje pFehled názoruvztahujících se k danému tématu na základe odborné

x

literatury. PFimeFený rozsah použitých zdroju vcetne internetu. 82

Je zFetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb.
literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisku

x
z literatury).

C Výzkumná cást, pokud je obsažena
C1 Výzkumná cást se vztahuje k tématu a cíli práce.

C2

Stanovení výzkumného problému. Správná formulace hypotéz
(pokud typ výzkumného problému umožnuje hypotézyformulovat).C3

Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a
zduvodnené, zpusob a obsah interpretace dat ci údajuumožr"1ujezpracování záveru.
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D Analytická cást
01 Je provedena kvalitní analýza získaných faktu a údaju. x

02
Zjištené výsledky jsou interpretovány (napr. nejde jen

komentované vviádrení císelnvch údaiu).

x

03

Zpusob a obsah interpretace umožnuje zpracování záveru,
doporucení, výstupu práce.

x

E Závery a zhodnocení prínosu práce pro obor

E1 Záverecná cást hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle
práce. (Záver práce není redukován jen na výsledky a

x
interpretaci výzkumu, na potvrzení ci vyvrácení hypotéz.) E2

výstup práce je obecne využitelný pro oblast speciální
pedagogiky resp. príbuzných oboru.

x

E3

prínos pro obor je formulován. x

F Prezentace - formální úroven práce
F1 Odpovídající jazyková úroven, dodržení formálních náležitostí

a struktury (titulní list, cestné prohl. resumé, klícová slova,
x

obsah aj), grafická a typografická úroven práce.
F2

Resumé obsahuje strucný souhrn rešených a zjištených
skutecností (nikoliv zkrácenv obsah).

x

F3

Bibliografie uvedena dle platné normy. x

CELKOVÉ HODNOCENí: navrhovaný klasifikacní stupen: VELMI DOBRE

Komentár hodnotitele :

Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce muže
'ádrit, zda autor racoval samostatne, ráci si náležite or anizoval, b I kreativní a od.

Autorka se zabývá historií a soucasností Domova pro zrakove postižené Palata. Práce je spíše osobní
výpovedí než odbornou bakalárskou prací. V záveru postrádám jasné hodnocenní soucasného chodu
Domova a zretelné výstupy z provedených kazuistik. Celková tvorba vet autorkou též nepusobí príliš
odborne: "Podle Neradžice se píše .." (str. 26) , "U Wienera a Rucké se o seniorech mluví následovne."
(str. 21), "Díky temto príbehum a i dalším, se kterými jsem se setkala me ovlivnily. " (str.55).

ráce:

Jak hodnotíte soucasnou odbornost personálu v Domove? Jak hodnotíte prestavbu budovy z
hlediska spec. ped. pohledu (volba barev, osvetlení, kontrastu, hmatových prvku ..)? Proc je
jedna klientka spokojená a druhá nikoliv? Je nespokojená oprávnene?
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