
   

Název práce:

Indikátory kvality BAKALÁŘSKÉ 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. Práce obsahuje přehled 

názorů vztahujících se k danému tématu na základě 

odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých zdrojů 

včetně internetu.

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb. 

literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisků 

z literatury).

x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x

C2 Stanovení výzkumného problému. 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
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  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 

komentované vyjádření číselných údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování 

závěrů, doporučení, výstupů práce.
x

  E

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného 

cíle práce. (Závěr práce není redukován jen na výsledky 

a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení 

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 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 

skutečností (nikoliv zkrácený obsah). 
x

F3 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 BAKALÁŘSKÉ práce:

Dne: Podpis:

Analytická část 

Klepněte sem, vyberte známku.CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: 

1) Prosím autorku, aby se pokusila dobrat k závěru, ve kterých oblastech sledovaných v daném 

testu, došlo díky intervenci k vyššímu účinku a toto tvrzení zdůvodnila. 2) U kterých předškolních 

dětí z hlediska potenciální klientely speciálních pedagogů předškolního věku bychom mohli daný 

test dopouručit pro možné vyhledání rizikových faktorů pro rozvoj gramotnosti (tedy otázka k 

typologii možných problémů v tomto období). 

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

Aurorka bakalářské práce si vytkla za  cíl pracovat s předškolními dětmi v oblasti předpokladů pro rozvoj 

gramotnosti a sledovat účinek speciálněpedagogické podpory u dětí ohrožených možným selháním. Využila 

metodologii pretest - intervence - retest, jako podpůrný program vytvořila na "míru šitý" stimulační program 

dítěti, které v testu rizika poruch čtení a psaní spadlo svým výkonem do rizikové oblasti. Zpracovaná práce 

byla prostředkem rozvoje samotné studentky bakalářského studia, která se naučila pracovat s testem, 

připravit stimulační cvičení v daných oblastech na základě inspirace z publikovaných intervenčních programů 

a provést zhodnocení efektu stimulace. Vědecký přínos nemůžeme vzhledem k počtu respondentů však 

nikterak zveličovat, i když je jistě pravda, že každý drobný výzkumný úkol může pomoci danou metodu 

průběžně  sledovat. Z hlediska samotného zpracování studentka pracovala samostatně, i když s mírnými 

výpadky ve spolupráci se svou školitelkou. Pro analýzu dat byly voleny statistické postupy deskriptivní 

povahy, indiktivní nálezy vzhledem k malému počtu respondentů jsou odhahovány na základě grafického 

zpracování. Výsledek odpovídá nárokům na bakalářské práce, proto doporučuji práci k obhajobě. 
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