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 Základní náležitosti listinné podoby práce:   
Bakalářská práce (BP) Lenky Hanzalové má 81 stran včetně seznamu tabulek, grafů, obrázků 
a bibliografických údajů. Vlastní text (Úvod- Závěr) má 65 stran. Obsahuje všechny 
požadované části. 

I. Obsah a odborná úroveň práce:  

V úvodu  (s.10-16) autorka uvedla některé údaje, které by bylo vhodnější zařadit 
do teoretické části BP a doplnit odkazy na informační zdroje. Jedná se např. o problematiku 
výchovy. Teoretická část (s. 17-31) je členěna do 7 kapitol s různou úrovní zpracování. 
Kapitoly věnované kombinovaným vadám a  mentální retardaci, které byly diagnostikovány 
u žáků cílové skupiny, autorka zpracovala převážně s použitím dříve vydaných publikací. 
Uvedené informace sice většinou odpovídají současnému stavu poznání, bylo však třeba 
prostudovat i novější informační zdroje včetně zdrojů elektronických. Z tištěných zdrojů se 
jedná např. o publikaci Česká psychopedie autorů Černá a kolektiv, kterou vydalo 
nakladatelství Karolinum v roce 2008. Jejími autory jsou pracovníci fakulty, na které autorka 
studovala. Dvě kapitoly (2.6 a 2.7) jsou zpracovány příliš stručně a chybí u nich odkazy 
na zdroje informací. Praktická část BP (s. 31-74) je zaměřena hlavně na zpracování úkolu 
uvedeného v Zadání BP. Obsahuje dále metodiku a výsledky šetření zaměřeného např. 
na zjištění názorů a zkušeností  učitelů školy, na které autorka pracuje jako vychovatelka a 
rodičů 8 žáků zařazených do cílové skupiny. Při obhajobě by L. Hanzalová měla doplnit 
informaci zda byly získané výsledky použity pro zpracování individuálních vzdělávacích 
programů, jak je v Zadání uvedeno. 

 



II. Výsledky a přínos práce  

Výsledky získané při ověřování vlivu  praktických činností, na vybrané stránky osobnosti 8 
žáků zařazených do výzkumného šetření jsou podnětné nejen pro autorku, ale mají i širší 
význam. 

Činnosti spojené s pěstováním rostlin, se zpracováním textilních materiálů a hlavně 
s prací v keramické dílně byly zařazeny jak do výuky, tak i do zájmových činností. Počet 
hodnocených žáků  nedává  možnost získané výsledky zobecnit, jedná se spíše o případové 
studie. Potvrdily se však zkušenosti s pozitivním vlivem vhodně vybraných činností na žáky 
s mentálním postižením a kombinací vad. Výsledky pozorování a bodového hodnocení 
jednotlivých činností jsou znázorněny graficky. Bylo by vhodné při obhajobě BP doplnit  
stručný komentář o shodě a rozdílech výsledků zjištěných při hodnocení jednotlivých 
činností u žáků s různým typem a hloubkou postižení. 

III. Zpracování 

Autorka se snažila svou BP zpracovat podle doporučení uvedených pro tento typ práce. 
Po formální stránce má však BP L.Hanzalové  nedostatky. V textu jsou  neopravené překlepy 
a pravopisné chyby, které bude nutné v listinné i elektronické formě práce opravit. Občas 
autorka použila méně obratné formulace vět. Číslování kapitol a podkapitol má vyjádřit 
nadřazenost a podřazenost jednotlivých částí textu. Např. nadpis Příčiny vzniku 
kombinovaných vad by proto měl být  podřazen názvu Kombinované vady ( tedy 2.1.1). 
V obsahu  chybí nadpis Závěr (5).V seznamu literatury jsou uvedeny publikace, na které 
nejsou v textu odkazy. Na více místech v textu odkazy chybí. Několik publikací je v seznamu 
uvedeno dvakrát. Chybí elektronické informační zdroje, což není v roce 2012 správné.  Není 
uvedena metodika vytvoření zařazeného programu praktických činností.  

IV. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

Poznámky a připomínky budou uvedeny podle čísel stránek textu. 
s. 8 – platnost hypotéz se ověřuje, nikoliv potvrzuje; 
s. 28 – mezi sluchové vady patří jen nedoslýchavost? 
s. 30 – platí i v současnosti, že zaměstnavatelé jsou jen osoby s lehkou MR? 
s. 34 – doplnit školní rok; 
s. 35– podle kterého RVP probíhala výuka ve třídě, ve které byli žáci cílové skupiny? 
s. 36 – plech a dráty patří mezi kovové materiály; 
s. 48 – označení rostliny v okně se u pokojových rostlin běžně nepoužívá;    
s. 49 – africká fialka je sice vytrvalá, ale řadí se mezi pokojové rostliny, nikoliv trvalky; 

odkud  převzat její popis a postup množení? Co znamená travnatá rostlina? Fialka se 
množí listovými lístky? I při práci s MR žáky je nutné uvádět správné údaje. 
 

V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

– Jaký je současný stav vzdělávání a možnosti uplatnění osob s různým stupněm MR?  
– Mohou být osoby s MR skutečně připraveny k profesi v oblasti ekonomie a umění, jak 

je uvedeno na s. 30? 
– Jaké jsou možnosti využití výsledků obhajované BP ve výuce a v zájmových 

činnostech hodnocených žáků? 
 
 
 
 



VI. Celková úroveň práce:  

Autorka se snažila, podle údajů v textu a osobního sdělení, zadané téma zodpovědně 
zpracovat. Průběžně jsem neměla možnost její práci sledovat a výrazněji ovlivnit. 
Přes uvedené výhrady a poznámky doporučuji uznat práci Lenky Hanzalové jako práci 
bakalářskou. Je však nutné, aby před obhajobou odstranila pravopisné chyby a doplnila 
nezbytné údaje na které se upozorňuje. Oceňuji zařazení výzkumného šetření do kterého 
zapojila další učitele a hlavně rodiče žáků cílové skupiny. 
 
 
Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou a doporučuji ji k obhájení. 

   

 
V Praze 17.12.2012   
  
             
        ……………………………………........ 
        doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc. 


