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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 69 s. 
Počet stránek příloh: 4 str. /4 přílohy/ 
Počet titulů v seznamu literatury: 21 knižních titulů, 6 časopiseckých zdrojů, 11 
internetových zdrojů 

Formální zpracování 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) lL...:x--=--_--L ___ --L ___ -'--_-1 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) lx 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

lx 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod lx 

Využití výzkumných empirických metod I - I - I - I -

Využití praktických zkušeností I - I - I - I -

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, lx 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce lx I 

Vyváženost teoretické a praktické části I - I - I - I -

Návaznost kapitol a subkapitol lx I 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost lx 



r 

výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce lx 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl teoreticky uchopit a komparovat dosavadní poznatky 
z oblasti specifických poruch učenÍ. Autorka se zaměřuje nejen na popis jednotlivých druhů SPU 
a projevů s nimi spojených, ale také na diagnostické přístupy a nápravné možnosti. 
Neodmyslitelnou úlohu v procesu nápravy hraje učitel, rodiče a jejich, pokud možno, funkční 
spolupráce se zařízením poskytující specializovanou pomoc. 

Náměty pro diskusi: 
V kap. 7, přesně 7.2.4 zmiňujete alternativní nápravné přístupy. Mimo zmíněnou muzikoterapii a 
využití multimediálních prostředků bychom mohli zmínit i další formy např. kineziologii. Na 
jakém principu kineziologie funguje? Uveďte nějakou konkrétní metodu muzikoterapie či 
arteterapie, která opravdu cíleně působí na SPD. 
V práci nezmiňujete metodu globálního čtení, můžete ji představit a porovnat s analyticko
syntetickou metodou? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předkládaná práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Autorka si zvolila 
téma, které je pro oblast výchovného poradenství významné a prokázala, při jeho 
zpracování, schopnost komplexního přístupu. Kladně hodnotím práci s odbornou literaturou. 
Na str. 22 bych navrhovala pozměnit formulaci "inteligenční strádání". 

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně 
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