
   

Název práce:

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

Označte x, zda a v jaké míře předložená práce obsahuje 

následující znaky A-F:

Obsahuje Spíše 

obsahuje

Spíše ne-

obsahuje

Ne-

obsahuje

  A Klíčové znaky: úvodní část

A1 Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální 

pedagogika resp. příbuzných oborů.
x

A2 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co 

má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co 

chce autor zjistit.

x

  B

B1 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

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb. 

literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisků 

z literatury).

x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje 

hypotézy formulovat).

x

C3 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

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 

komentované vyjádření číselných údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování 

závěrů, doporučení, výstupů práce.
x

  E

E1 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

E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální 

pedagogiky resp. příbuzných oborů.  
x

E3 Přínos pro obor je formulován. x

   F Prezentace - formální úroveň práce

F1 Odpovídající jazyková úroveň, dodržení formálních 

náležitostí a struktury (titulní list, čestné prohl. resumé, 

klíčová slova, obsah aj), grafická a typografická úroveň 

práce.

x

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 

skutečností (nikoliv zkrácený obsah). 
x

F3 Bibliografie uvedena dle platné normy. x

          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.  

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: 

V teoretické části autorka reprodukuje poznatky z odborné literatury vztahující se  obecně ke komunikaci, 

ontogenetickému vývoji řeči u dětí předškolního věku, jazykovým rovinám a narušení komunikační 

schopnosti v dětském věku. Zmíněn je také systém péče o děti s NKS v ČR, integrační a inkluzivní trendy v 

současném školství. Reprodukce poznatků z odborné literatury je bohužel místy nepřesná a ne vždy ucelená, 

text navíc vykazuje řadu nedostatků jazykových, stylizačních, formulačních i terminologických (viz špatný 

sluch – s. 17). 

Cílem praktické části je konkretizovat údaje o dětech vzdělávaných v předškolních zařízeních, konkrétně ve 

školách se skupinovou integrací a v MŠ logopedických. Výzkum přinesl zajímavá zjištění, jejich prezentace je 

však poněkud nepřehledná, autorka navíc prezentuje jen část zjištěných dat (ve srovnání s položkami 

dotazníku uvedeného v příloze). Není jasné, na základě jakých kritérií byla data, která autorka představila, 

vybrána, ani to, proč byly některé položky z výzkumné části vynechány. Za zásadní nedostatek považuji 

počet respondentů, resp. počet zúčastněných zařízení, která se do výzkumu zapojila. Uvědomuji si, že 

přimět školky ke spolupráci není jednoduché, autorka to jistě v tomto ohledu neměla snadné, zjištěná data 

však v případě pouhých tří respondentů nelze, domnívám se, představovat jako obecněji platná, to se 

bohužel v práci objevuje. Vhodnější by bylo výzkum hodnotit a prezentovat spíše jako orientační sondu. 

Autorka zmiňuje také to, že realizovala rozhovor s rodiči některých dětí vzdělávaných ve sledovaných 

zařízeních, ale o přesnější informace o rozhoru chybí: co přesně zjišťovala, jaké otázky rodičům autorka 

kladla, kolik rodičů oslovila, kolik rodičů se rozhovoru zúčastnilo atp. Pokud by tyto informace byly uvedeny, 

věřím, že i prezentace zjištěných informací by byla přehlednější a informačně bohatší.  

Práci i přes výše uvedené výhrady doporučuji k obhajobě. 

Analytická část 
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Otázky k obhajobě BAKALÁŘSKÉ práce:

Dne: 08.09.2016 Podpis:

V teoretické části autorka reprodukuje poznatky z odborné literatury vztahující se  obecně ke komunikaci, 

ontogenetickému vývoji řeči u dětí předškolního věku, jazykovým rovinám a narušení komunikační 

schopnosti v dětském věku. Zmíněn je také systém péče o děti s NKS v ČR, integrační a inkluzivní trendy v 

současném školství. Reprodukce poznatků z odborné literatury je bohužel místy nepřesná a ne vždy ucelená, 

text navíc vykazuje řadu nedostatků jazykových, stylizačních, formulačních i terminologických (viz špatný 

sluch – s. 17). 

Cílem praktické části je konkretizovat údaje o dětech vzdělávaných v předškolních zařízeních, konkrétně ve 

školách se skupinovou integrací a v MŠ logopedických. Výzkum přinesl zajímavá zjištění, jejich prezentace je 

však poněkud nepřehledná, autorka navíc prezentuje jen část zjištěných dat (ve srovnání s položkami 

dotazníku uvedeného v příloze). Není jasné, na základě jakých kritérií byla data, která autorka představila, 

vybrána, ani to, proč byly některé položky z výzkumné části vynechány. Za zásadní nedostatek považuji 

počet respondentů, resp. počet zúčastněných zařízení, která se do výzkumu zapojila. Uvědomuji si, že 

přimět školky ke spolupráci není jednoduché, autorka to jistě v tomto ohledu neměla snadné, zjištěná data 

však v případě pouhých tří respondentů nelze, domnívám se, představovat jako obecněji platná, to se 

bohužel v práci objevuje. Vhodnější by bylo výzkum hodnotit a prezentovat spíše jako orientační sondu. 

Autorka zmiňuje také to, že realizovala rozhovor s rodiči některých dětí vzdělávaných ve sledovaných 

zařízeních, ale o přesnější informace o rozhoru chybí: co přesně zjišťovala, jaké otázky rodičům autorka 

kladla, kolik rodičů oslovila, kolik rodičů se rozhovoru zúčastnilo atp. Pokud by tyto informace byly uvedeny, 

věřím, že i prezentace zjištěných informací by byla přehlednější a informačně bohatší.  

Práci i přes výše uvedené výhrady doporučuji k obhajobě. 

1. Upřesněte informace o realizaci rozhovoru s rodiči ve vámi sledovaných zařízeních (co jste 

chtěla zjistit, jaké otázky jste rodičům pokládala, počet respondentů dětí z jednotlivých zařízení, 

přehledně prezentujete zjištěná data).  

2. Na straně 34 chybí tabulka o věku dětí při nástupu do jednoho ze zařízení – MŠ logopedické v 

Olomouci. Můžete prosím data o věkové struktuře dětí v této MŠ v rámci obhajoby uvést? 
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