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Oponent:    

Autor práce:

Michaela Požárová

Název práce:

Indikátory kvality BAKALÁŘSKÉ práce
Obsahuje

  A Klíčové znaky: úvodní část
A1

A2

  B Analýza dosavadního řešení problému
B1

B2

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

C2

C3

Doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.

Odrazy myšlenek na podporu dětí s postižením v díle profesora Čády a jeho 
přesah do současné speciální pedagogiky

Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Označte x, zda a v jaké míře předložená práce obsahuje 
následující znaky A-F:

Spíše 
obsahuje

Spíše ne-
obsahuje

Ne-
obsahuje

Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální 
pedagogika resp. příbuzných oborů. x

Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co má 
být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co chce autor 
zjistit.

x

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

Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb. 
literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisků 
z literatury).

x

Stanovení výzkumného problému. Správná formulace 
hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje 
hypotézy formulovat).
Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a 
zdůvodněné, způsob a obsah interpretace dat či údajů 
umožňuje zpracování závěrů.
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  D Analytická část 
D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů.
D2

D3

  E Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor
E1

E2

E3 Přínos pro obor je formulován.

   F Prezentace - formální úroveň práce
F1

F2

F3 Bibliografie uvedena dle platné normy. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: DOBŘE

          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.  

Dne: 17.7.2011 Podpis:

x
Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 
komentované vyjádření číselných údajů). x

Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů, 
doporučení, výstupů práce. x

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

Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální 
pedagogiky resp. příbuzných oborů.  x

x

Odpovídající jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí 
a struktury (titulní list, čestné prohl. resumé, klíčová slova, 
obsah aj), grafická a typografická úroveň práce. x

Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 
skutečností (nikoliv zkrácený obsah). x

x

Na předložené bakalářské práci je třeba ocenit výběr tématu. Ne každý si totiž uvědomuje, že 
porozumění  procesům v oboru probíhajícím, předpokládá pochopení předcházejícího myšlenkového 
pohybu a to nejlépe v díle našich předchůdců. K tomu je ovšem třeba mít širší poznatkové zázemí 
nejen o povaze zkoumaných jevů, ale i o dobových souvislostech. Takto pojaté práci pak není na 
škodu, když neobsahuje tzv. výzkum, což je tento případ, neboť výzkumem tu je hledání a poté 
excerpce a promýšlení pramenných zdrojů, ze kterých pak – viděno očima dané doby – je možno činit 
závěry obecněji i aktuálně platné. V případě této práce je možné ocenit především celkový záměr, 
poctivost při studiu podkladů, bohužel už méně výsledný efekt této snahy: Nedostatek znalosti širšího 
věcného kontextu vedl autorku k poněkud násilným aktualizacím (např.kde se Čáda přihlásil k 
inkluzi?, viz s. 10; jak mohl Čáda v roce 1914 mluvit o defektologii?, viz s. 17), k záměně pojmů 
(specifickými poruchami míníme něco jiného než autorka, viz. s. 20, 24 a jinde) a závěrům, k nimž ji 
neopravňovaly podklady, které si sama získala (Sovákova klasifikace cílových skupin je podstatně 
užší než Čádova, takže Sovák Čádovo pojetí skutečně nerozpracoval). Kromě toho u mnohých 
autorčiných formulací jsem se musel domýšlet, co vlastně chtěla říci. Přesto všechno tuto 
bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, poněvadž lze předpokládat, že ústní doplnění a vysvětlení 
vyzní mnohem lépe než tento písemný projev.

Otázky k obhajobě BAKALÁŘSKÉ práce:

Jaké je Čádovo pojetí socializace "dětí abnormálních" ve srovnání s pojetím Sovákovým?   
Může být Čádovo pojetí inspirující pro současné speciální pedagogy? 


