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Oponent:    

Autor práce:

Název práce:

Formy a postupy realizace vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením

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. Kateřina Hádková, Ph.D.

Lenka Soukupová, Dis.

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

x
Stanovení výzkumného problému. Správná formulace 
hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje 
hypotézy formulovat).

x

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 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: Klepněte sem, vyberte známku.

          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: 28.8.2013 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

Bakalářská práce obsahově neodpovídá zvolenému tématu. Pokud je práce zaměžena na vzdělávání žáků 
se SP, je zbytečné uvádět kapitoly jako např. Sluch, Klasifikace a etiologie, Diagnostika..., navíc s 
nepřesným vymezením autorčina textu a citovaných autorů, bez přímých citací. Některá tvrzení nejsou 
podložena literaturou.  Velmi krátký úvod a závěr, chybějící vymezení cíle práce a metodologie velmi 
snižují kvalitu práce. Zcela chybí zobecnění výsledků zjištěných ve dvou případových studiích. Jaké formy 
a postupy ve vzdělávání žáků se SP jsou podle Vašich zjištění  vhodné?   V takovémto typu práce 
doporučuji neužívat 1.os.č.j., ale mn.č. V textu je i řada formálních i neformálních chyb. Na str. 12 ve větě 
Podle Horákové klasifikujeme....chybí uvedení roku. Na str. 25 pomocné artikulační znaky patží do 
vizuálně motorických systémů, i když podporují artikulaci. Na str. 26 nelze kapitolu 8.3 nazvat jako Další 
možnosti komunikace..., pozor na zaměňování pojmů prostředky, systémy a metody. Pozor na změny v 
legislativě, měla by být uvedena na str. 31 novelizace Vyhlášky 73/2005, ale také Školského zákona. Dále 
na str. 31 je chybný název školy pro SP. Na str. 37 v kap. 10.1 je nutné přesné vymezení názvu školy. 
Pozor na terminologii obecně (viz. zákony, vyhlášky). K napsání bakalářské práce doporučuji prostudování 
a uvedení více zdrojů odborné literatury, přičemž i zahraniční.  

Otázky k obhajobě BAKALÁŘSKÉ práce:

V práci, v kap. 9 ve výčtu možností vzdělávání dětí se SP, uvádíte pouze mateřskou a základní 
školu (se špatnou terminologií). Uveďte, kde se mohou sluchově postižení ještě vzdělávat. Je 
vhodné při rehabilitaci po kochleární implantaci u těchto dětí používat znakový jazyk? Proč není u 
integrovaného žáka se SP (tedy i s CI) nejvhodnější pozice v první lavici?
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