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1. Kritéria hodnocení práce: 

 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle         x    

Vyváženost teoretického výkladu     a 

praktického řešení, návaznost 

jednotlivých kapitol a podkapitol 

       x 

 
   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 
       x    

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 
        x   

Hloubka provedení analýzy           (ve 

vztahu k tématu) 
        x   

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, text, grafy, tabulky, 

poznámkový aparát, přílohy)  

 

        x 
   

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 

 

        x 
   

 

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 

2. Slovní hodnocení  

 
  K volbě tématu byla studentka vedená vlastní zkušeností s dětmi s autismem, pracuje ve 

speciální škole jako asistent pedagoga. 



   Teoretická část se zaměřuje na objasnění pojmů souvisejících s tématem. Největší prostor je 

věnován charakteristice poruch autistického spektra. Kapitola je dobře propracovaná, vychází 

z odborné literatury, uvádí řadu dobře ilustrujících konkrétních informací ze života těchto 

osob. V kapitole Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z platných 

dokumentů. V poslední kapitole teoretické části se zabývá problémovým chováním, jeho 

projevy a příčinami. Obsah teoretické části koresponduje s tématem, je zpracován na dobré 

odborné úrovni, vychází z aktuálních zdrojů. 

  Praktická část je členěna do dvou oblastí. První tvoří kazuistiky dvou sledovaných žáků 

speciálních tříd, se kterými má autorka osobní zkušenosti, dále je to ukázka krizového plánu 

pro obě děti. Kazuistiky mají požadovanou strukturu, zahrnují rodinnou, osobní anamnézu, 

zachycují současný stav. Jako podklad pro jejich vypracování uvádí autorka analýzu 

dokumentů, v Závěru (str. 51) píše, že kazuistiku vytvořila na základě pozorování dětí. 

Zároveň zde uvádí, že praktická část je založena na kvalitativní metodě pozorování. Z 

uvedeného není zcela jasný zdroj informací, konkrétní dokumentace, ze které čerpala, ani 

míra samostatnosti při zpracování kazuistik, např. uvedení citací při případném přejímání 

údajů. Zajímavé je uvedení krizového plánu, s jehož sestavováním se seznámila na 

vzdělávacím kurzu a který pomáhá analyzovat problémové chování. Zde se opět studentka 

zmiňuje o metodě pozorování, které mělo probíhat souhrně jeden školní rok (druhé a první 

pololetí), na jejímž základě byly krizové plány vypracovány. Pozorování, jak uvádí, 

zaznamenávala pomocí dotazníku MAS, v práci jsou v tabulce uvedené pouze výsledky a 

jejich analýza. Pozitivně hodnotím, že studentka vychází ze svých zkušeností, je zřejmý její 

zájem o tuto problematiku (účast na semináři), prokázala dovednost pracovat s dotazníkem 

MAS, poukázala na užitečnost sestavování krizových plánů. Jako hlavní nedostatek vidím, že 

v práci není uvedena metoda pozorování, ačkoli se o ní autorka několikrát zmiňuje. Z 

předloženého textu vyplývá, že založila výsledky v praktické části spíše na přejatých 

informacích a nevyužila dlouhodobé práce s dětmi pro systematické pozorování. 

 

 

 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě (2 – 3 otázky): 

 

-  Promítly se poznatky získané dotazníkem MASCH do práce s uvedenými dětmi? 

- Používá se krizový plán ve škole, kde působíte nebo je to pouze Váš návrh na základě 

získaných zkušeností na semináři? 

- Jaké dokumenty byly podkladem pro kazuistiku a jak jste s nimi pracovala? 

- Jakým způsobem jste realizovala metodu pozorování, jejíž výsledky by měly být 

podkladem pro praktickou část? 

 

 

4.  Bakalářská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě. 

                                     ---- 

 

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře ( dle obhajoby) 

(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 

 

 
V Praze  dne   17. 5. 2017                                              ....................................................... 

                       podpis oponenta bakalářské práce 


