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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C
1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A
1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B
1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B
1.5 Interpretace výsledků B
1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A
1.7 Logičnost výkladu A
1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C

Slovní komentář:

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A
2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu C
2.3 Dodržení citační normy C
2.4 Dodržení stylové normy B
2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A

Slovní komentář: Autorka zpracovává problematiku výuky českého jazyka dětí a žáků se zrakovým 



postižením. Za účelem pochopení problematiky se zabývá v úvodních kapitolách teorií, po té 
přechází k praktickým ukázkám. Kvalitu práce bohužel snižuje nejasný cíl. Čeho chce autorka 
dosáhnout, jaký cíl si stanovila? Co chce zjišťovat?  Je to otázka, „zda je výuka českého jazyka u 
ZP dostatečně zajištěna?“ (str. 2). V závěru však o cíli píše jinak (str. 44)  a jasnou odpověď zde 
nenacházím.
Od st. 7 do str. 12 chybí citace, zdrojová literatura. Obrázkům chybí popis a zdroje, či není uvedeno, 
zda jde o autorčiny fotografie.

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Práci doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

Slovní komentář:

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU

4.1 Upřesněte cíl práce.
4.2 V čem spatřujete hlavní přínos Vaší práce?
4.3 Jaký má Vaše práce význam pro speciálně pedagogickou teorii a praxi?
4.4
4.5
4.6
4.7

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE: velmi dobře
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