
   

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: 10.5.2017 Podpis:

Vysvětlit důvod nezařazení prvků/technik aktivního vybití nahromaděné energie a napětí (např. tanec, skákaní, křik, či 

jiné aktivní činnosti). Myslíte si, že by zařazení těchto prvků mohlo zvýšit účinnost sestavy? Jakým způsobem jste 

zaznamenávala a vyhodnocovala změny v chování dětí s ADHD? 

   Autorka si vybrala problematiku zklidnění a zlepšení koncentrace pozornosti u dětí s ADHD v ZŠ, která je vysoce aktuální. 

Teoretická část je přehledně strukturovaná a kvalitně zpracovaná. Za nedostatek považuji absenci zahraničních zdrojů. V 

bakalářské práci je značný nepoměr mezi teoretickou a praktickou části (38 s vs. 15 s. s fotografiemi). V praktické části byla 

navržena sestava obsahující převážně jógové cviky zaměřené na zklidnění dětí s ADHD. Očekávala bych zařazení i technik 

aktivního uvolnění nahromaděné energie a napětí. K jednotlivým cvikům jsou připojeny i fotografie zobrazující provádění cviků s 

konkrétními dětmi s ADHD, pro které byla sestava navržena a krátká reflexe zvládaní aktivit těmito dětmi. Za problematické 

považuji etičnost použití těchto fotografií, protože v prácí chybí informace o souhlasu rodičů dětí se zveřejněním daných 

fotografií. V závěru autorka hodnotí změny v chování dětí během 1,5leté práce (cvičení) s dětmi. Tuto část školitel autorce 

nedoporučoval uvádět, protože se nejednalo o výstupy dlouhodobého šetření – nejedná se o ověřování jedné konkrétní sestavy, 

chybí metodologie zkoumání změn, chybí popis výchozího stavu a pozorovacího nástroje apod. Též se v této částí objevují 

neprofesionální nálepkování dětí: „I přestože nepatří mezi nejnadanější a nejchytřejší děti…“ Tato část pouze snižuje kvalitu 

bakalářské práce. I přes výše uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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