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Formální hlediska práce

Otázky, podněty k obhajobě:
1. Mohla by autorka stručně popsat rozdíl mezi „posouváním hranic“ a „ochranou vlastních 
hranic“, které popisuje v kapitole 4 v souvislosti s agresivním chováním?
2. Na str. 43 autorka uvádí, že do výzkumného souboru budou zařazeny děti, jejichž vývojová 
úroveň řeči odpovídá vývojové úrovni 6-8 měsíců, v Diskusi pak uvádí vývojovou úroveň 6-18 
měsíců? Mohla by autorka rozdíly v těchto údajích uvést na pravou míru?
3. Zohledňovala by autorka ve svém výzkumném projektu kromě expresivní složky řeči také 
vývojovou úroveň porozumění řeči? 
4. V popisu výzkumu autorka uvádí, že ABA terapie budou probíhat jak ve specializovaném 
centru, tak v domácím prostředí. Zároveň v Diskusi zmiňuje jako možnou intervenující 
proměnnou různou intenzitu práce rodičů s dítětem. Znamená to, že do časové dotace (25 
hodin) bude zahrnuta také terapie v domácím prostředí pod vedením certifikovaného ABA 
terapeuta?  

1 2 3 4

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování X

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne X

Stanovené cíle: splněny – nesplněny X

1 2 3 4

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená X

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu:
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé

X
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Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje X

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb X

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje X

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy X

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X



5. Pozitivní efekt ABA terapie byl opakovaně vědeckými studiemi prokázán. V čem vnímá 
autorka přínos a inovativnost tohoto navrhovaného projektu a jeho praktickou využitelnost? 

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
nemám

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):
Téma bakalářské práce vnímám jako přínosné. V teoretické části se autorce podařilo 
s využitím domácí i zahraniční literatury přehledně popsat základní problémy, které se
vztahují k tématu této bakalářské práce. I navzdory některým nejasnostem z mého pohledu 
práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci kladené a doporučuji ji k obhajobě. 
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