
   

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.

C2 Stanovení výzkumného problému a výzk. otázek. Správná formulace 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy 

formulovat).

C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a zdůvodněné. 

Způsob a obsah interpretace dat či údajů umožňuje zpracování 

závěrů.

  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

Analýza dosavadního řešení problému:

Výzkumná část, pokud je obsažena:

Mgr. Miroslava Kotvová

Analytická část:

Podpůrná opatření pro neslyšící žáky

Autor/ka bakalářské práce

Bc. Žofie Nedbalová
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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:

Podpis:

1. Stručně charakterizujte podpůrná opatření určená pro žáky s těžkým sluchovým postižením/žáky neslyšící.

2. Jaké metody určené pro žáky s odlišným mateřským jazykem je vhodné použít i pro žáky neslyšící?

3. Popište eventuální problémy, které mohou nastat v souvislosti s realizací současně platných legislativních opatření 

vztahujících se na žáky neslyšící.

Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou současně platných legislativních opatření vztahujících se na vzdělávání  specifické 

skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to žáků neslyšících, charakterizuje podpůrná opatření určená pro tyto žáky 

a dále pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Zabývá se v popisu současně prosazovaných vzdělávacích přístupů komparací 

opatření poskytovaných oběma sledovaným skupinám žáků  z pohledu analogie v metodě osvojování českého jazyka jako jazyka 

intaktní společnosti a zároveň jako jazyka vyučovacího. Podstatnou částí práce je pak závěrečná kapitola, která vyhodnocuje a 

navrhuje využít některé metody výuky českého jazyka jako jazyka cizího rovněž v případě žáků neslyšících.

Přestože práce neobsahuje výzkumnou část a lze ji označit za teoreticky koncipovanou, je přínosná zejména analytickým 

zpracováním aktuálně zaváděných legislativních opatření určených pro žáky s těžkým postižením sluchu/neslyšících a ve svém 

závěru i návrhy případných vzdělávacích přístupů u těchto žáků.

Práci lze doporučit k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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