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Oponent:    

Mgr. Miroslava Kotvová

Autor práce:

Bc. Anna Dvořáková

Název práce:

Indikátory kvality BAKALÁŘSKÉ práce Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Obsahuje

  A Klíčové znaky: úvodní část
A1

X

A2
X

  B Analýza dosavadního řešení problému
B1

X

B2
X

  C Výzkumná část, pokud je obsažena
C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. X
C2

X

C3
X

Žák se specifickou poruchou učení a výuka matematiky na 2. stupni ZŠ

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.

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

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

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. X
D2 X

D3
X

  E Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor
E1

X

E2
X

E3 Přínos pro obor je formulován. X

   F Prezentace - formální úroveň práce
F1

X

F2 X

F3 Bibliografie uvedena dle platné normy. X

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: Podpis:

Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 
komentované vyjádření číselných údajů).
Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů, 
doporučení, výstupů práce.

Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle 
práce. (Závěr práce není redukován jen na výsledky a 
interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení hypotéz.)

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

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

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

Cílem předložené bakalářské práce bylo zmapovat současnou situaci ve výuce matematiky na 2.stupni 
základních škol zaměřenou na žáky se specifickými poruchami učení (SPU), zejména pak dyskalkulií.
V teoretické části jsou popsány jednotlivé deficity dílčích funkcí, včetně jejich diagnostiky a možností rozvoje  
těchto funkcí pomocí vhodně zvolených cvičení. Dále se pak práce zabývá podrobněji dyskalkulií, jejími 
projevy, diagnostikou a možnostmi reedukace u žáků na 1.stupni ZŠ v hodině matematiky. Součástí podpory 
těchto žáků je i tvorba IVP ve spolupráci s poradenským zařízením a připravenost pedagogů na výuku žáků 
s SPU.
Empirickou část představuje výzkumné šetření realizované prostřednictvím strukturovaného rozhovoru, který 
byl veden s pěti respondentkami (třemi pedagožkami a dvěmi speciálními pedagožkami), které sledovalo 
současnou úroveň práce s dětmi s SPU v rámci výuky matematiky.
Práce zpracovává téma, které je v současné době poměrně aktuální. Po stánce obsahové je práce 
zpracována odpovídajícím způsobem. Z formálního hlediska lze vytknout občasné gramatické chyby 
(např.S.54,60) a chybějící zmínku o vyhl.č.147/2011 Sb. Závěry vyplývající z výzkumného šetření mohou být 
inspirativní pro praxi. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě BAKALÁŘSKÉ práce:

1. Existují rozdíly v metodách práce se žáky s dyskalkulií na 1.stupni a na 2. stupni ZŠ při výuce 
matematiky? Pokud ano, jaké?
2. V čem pedagogové spatřují největší problémy při výuce žáků s dyskalkulií na 2.stupni ZŠ?
3. Uveďte, které testy se používají u žáků ZŠ pro zjištění dosažené úrovně v oblasti sluchové 
percepce.
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