
   

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.

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (nejde např. jen komentované 

vyjádření číselných či slovních údajů).

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů, 

doporučení, výstupů práce.
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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: 3.5.2017 Podpis:

U obhajoby prosím vysvětlete svá nepodložená tvrzení. Práci nedoporučuji k obhajobě.

Bezobsažná anotace. Úvod - inspirace jedním článkem - špatně citováno a tvrzení o myšlence, že KI (zkratka nevysvětlena) je 

vhodný pro "jen sluchově postižené" - necitováno. Dále do strany 22 v obecné teoretické části kapitoly bez návaznosti, 

zdůvodnění, poroč o nich autorka píše, bez citací (např. str. 14, 15,16, 22). V rámci tématu je naprosto zbytečné vyjmenovávat 

typy postižení, pomůcky, apod. Hlavní téma - kochleární implantát - je na dvou stranách citovaný z obecných internetových 

zdrojů. Na straně 27 je dokonce vidět kopírování z internetového zdroje. Jak autorka jistě ví, problematikou kochleárních 

implantátů ve vzdělávání se zabývá vedoucí práce, tu necituje ani jednou. A co další studie na toto téma: Waltzman, Susan B., 

Valerie Scalchunes, and Noel L. Cohen. "Performance of multiply handicapped children using cochlear implants." Otology & 

Neurotology 21.3 (2000): 329-335;  Wiley, Susan, et al. "Perceived qualitative benefits of cochlear implants in children with multi-

handicaps." International journal of pediatric otorhinolaryngology 69.6 (2005): 791-798. apod.? Cíle rehabilitace - str. 29 -30 bez 

citace, ačkoliv autorka souhlasí s MUDr. Myškou. Praktická část: necitovaná forma kvalitativníhio výzkumu. Autorka nás 

seznamuje se svými interpretacemi výpovědí, není možné srovnat s originálními výpověďmi.Popis "výzkumného souboru" je 

možné nalézt až na straně 37. Shrnutí výzkumného šetření (str. 47): rozdělení žáků s více vadami - bez citace. Respondenty 

autorka začleňuje do prvních dvou skupin. Z jakého důvodu?    Autorka píše, že "jediný, kdo z KI profituje (str.48)...." Jak může 

autorka  takto usuzovat? Kde jsou jasná porovnání, srovnané výpovědi, anamnézy, pozorování, přehledy.... Závěr na straně 50 je 

bez podkladů, jde o autorčiny nepodložené soudy a závěry  - soudy o laické veřejnosti, myšlenky ze spousty oodborných knih 

apod.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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