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Téma práce je velmi aktuální a přínosné. Po formální stránce předkládaná bakalářská práce 
s rezervou splňuje požadavky na tyto práce kladené. Bibliografické citace jsou v dostatečné 
míře, avšak velmi málo zdrojů se týká materiálního vybavení.  
Kapitoly, které čerpají z literatury jsou na slušné úrovni, ovšem s poznámkou, že zřejmě u 
některých citací chybějí čísla stránek. Kapitoly vyžadující vlastní „invenci“ a vyjadřovací 
schopnosti (výsledky, diskuze, závěr) značně pokulhávají (ukázkově např. na straně 34). 
Nepříjemně též působí změna slova v názvu práce hned na začátku a v abstraktu („Srovnání 
materiálních…“ v. „Srovnání vybavenosti“). Některé termíny nejsou uváděny zcela přesně, 
např. žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a nikoli se „specifickými potřebami 
vzdělávání“… 
Teoretická část práce se snaží postihnout až příliš mnoho problémů/témat, ale po hříchu např. 
o materiálním vybavení na školách zde téměř nic není. 
Cílům práce by možná prospělo rozdělení na hlavní cíl a dílčí cíle či úkoly práce. Hypotézy 
práce jsou formulovány vágně a nejsou příliš podloženy v teoretické části práce. Možná by 
jim prospěla formulace vědecké otázky, která v práci chybí. 
Zvolené metody zkoumání lze označit za adekvátní a pozitivně též působí použití elektronické 
verze dotazníku. 
Popis zkoumaného souboru (str. 30) mohl být zcela jistě podrobnější. Je otázkou, zda 
„Informace o škole“ uvedené na úvod výsledkové části mohly být ve zvláštní kapitole, jelikož 
to nemá charakter výsledků v pravém smyslu slova. Výsledková část je slohově slabší a jedná 
se spíše o sled grafů (lépe některé příště umístit do příloh) bez souvislého textu. Diskuze je 
místy pouhým opakováním zjištěných výsledků bez žádoucího komparativního charakteru. 
Vzhledem k rozsahu zvoleného tématu je třeba na místě vyzdvihnout odvahu a odvedenou 
práci autora na předkládané bakalářské práci. Při preciznějším zpracování a možná větší 
návratnosti dotazníků by práce mohla splňovat i kritéria pro magisterskou diplomovou práci. 
  
Navrhované hodnocení: velmi dobře 
 
Otázky k obhajobě: 
 
Na základě čeho byly formulovány hypotézy práce? 
 
Čím si vysvětlujete nízkou návratnost dotazníků? Jak byste v příštím výzkumu zvýšil 
návratnost dotazníků?  
 
Byla nějaká propojenost v návratnosti dotazníků od učitelů a ředitelů? Lze vysledovat nějaké 
pojítko u škol, které se výzkumu zúčastnily a které naopak ne? 
 



Z jakého strukturálního fondu by bylo možné žádat o dotaci (uvedeno v závěru práce na str. 
70) na zlepšení podmínek škol?  
 
 
V Praze 7.září 2010    Mgr. Libor Flemr, Ph.D. 
      oponent 


