
   

Název bakalářské  práce

Indikátory kvality 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. Obsahuje přehled názorů vztahujících se k 

tématu na základě odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých 

zdrojů včetně internetových. 

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text, a kde o analýzu odborné literatury 

(nejedná se o souhrn mechanických výpisků z literatury). Text je 

vhodně členěn a logicky vystavěn.

x

  C

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

C2 Stanovení výzkumného problému a výzk. otázek. 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

  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (nejde např. jen komentované 

vyjádření číselných či slovních údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů, 

doporučení, výstupů práce.
x
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  E Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor:

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo cíle stanoveného v práci. 

(Není redukováno na výsledky a interpretaci výzkumu, přijetí či 

odmítnutí 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 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.  

Otázky k obhajobě  b a k a l á ř s k é   práce:

Dne: 22.05.2017 Podpis:

I přes uvedené výhrady práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě. 

1. Upřesněte, jak chápete označení neslyšící a osoba se sluchovým postižením (resp. sluchově postižený/postižená).

2. Vysvětlete, čím se liší bilingvální a tzv. bilingvální a bikulturní (bi-bi) přístup ke vzdělávání žáků se sluchovým 

postižením. 

3. Druhá z respondentek vyrůstala po r. 1989, dalo by se předpokládat, že její pozice, co se týče vzdělávání a výběru 

povolání, bude výhodnější než u respondentky, která vyrůstala před r. 1989. Z odpovědí rodičů však vlastně nevyplývá, 

že by situace druhé respondentky byla v tomto ohledu optimistická. Pokuste se formulovat, proč tomu tak je. 

V teoretické části se autorka zabývá aspekty souvisejícími s hlavním tématem práce (charakteristika sluchu, sluchového ústrojí, 

sluchové vady a jejich diagnostika, rodina se sluchově postiženým dítětem aj.), rozsahem však bohužel na úkor témat odrážejících 

problematiku vzdělávání a výchovy neslyšících, jejichž rozpracování bychom dle názvu práce očekávali. Téma práce dle mého 

názoru vyžaduje podrobnější popis situace v České (resp. Československé) republice před r. 1989 a po něm, aktuální výčet škol po 

žáky se sluchovým postižením či zevrubnější přehled vzdělávacích metod uplatňovaných v jednotlivých školách. V textu také 

poněkud mate terminologie týkající se sluchového postižení. Autorka užívá termíny neslyšící, sluchově postižený, resp. žák se 

sluchovým postižením, není však jasné, zda uvedené termíny považuje za synonymní, nebo zda mezi nimi reflektuje rozdíly. Cílem 

výzkumného šetření bylo zjistit, jak se změnily možnosti výchovy a vzdělávání dítěte s těžkým sluchovým postižením a jak rodiče 

hodnotí přístup odborníků k problematice sluchového postižení před r. 1989 a po něm. Již formulace výzkumných otázek (s. 41) je 

poněkud problematická – označení „problematika sluchového postižení“ a „odborníci“ je velmi široké a z formulace není jasné, na 

co se autorka chtěla zaměřit. Odpovědi na výzkumné otázky autorka získávala prostřednictvím rozhovoru se dvěma rodinami dětí 

se sluchovým postižením. Nejsem si jista, zda je možné dobrat se relevantních odpovědí na základě otázek předloženého 

dotazníku. Otázky jsou formulovány šířeji a zaměřují se spíše obecně na situaci dětí se sluchovým postižením. Nenajdeme zde 

však například otázky zjišťující, zda rodiče měli možnost výběru školy a vzdělávacích metod, na základě jakých kritérií se pro výběr 

konkrétní školy rozhodovali nebo zda oni sami reflektují změny po roce 1989 apod. Nicméně vyjádření respondentů implicitně 

odpovědi na tyto otázky (alespoň částečně) obsahují, je však škoda, že mezi ostatními informacemi poněkud „zapadají“. Dle mého 

názoru je problematické srovnávat možnosti výchovy a vzdělávání v těchto dvou obdobích na základě (pouze) dvou šetření a dvou 

kazuistik a vyvozovat z nich obecněji platné závěry, bylo by také vhodnější sledovat respondenty, kteří, přestože vyrůstali v 

různých obdobích, již absolvovali SŠ/VŠ studium a mají již zkušenosti s výběrem a hledáním zaměstnání. Za nejcennější části práce 

považuji pasáže, ve kterých se autorce podařilo ukázat obtíže dětí se sluchovým postižením při výběru povolání před r. 1989 

(první respondentka) a přiblížit nelehkou situaci dítěte se sluchovým postižením, které vyrůstá v rodině se slyšícími rodiči a 

sourozenci (druhá respondentka). Po formální stránce lze autorce vytknout na některých místech formulační a stylistické 

nedostatky, problémy s interpunkcí a také nedostatky v práci s odbornou literaturou (např. není vhodné citovat podle web. 

stránek zdravotnických zařízení – viz definice audiologie). 

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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