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Indikátory kvality práce
Označte x , zda a v jaké míře předložená práce obsahuje následující
znaky A-F:

A

koef. 2

koef. 3

Koef. 4

Obsahuje

Spíše
obsahuje

Spíše Neobsahuje

Neobsahuje

Klíčové znaky: úvodní část

A1 Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální pedagogika resp.
příbuzných oborů.
A2 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co má být
ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co chce autor zjistit.
B

Koef. 1

x
x

Analýza dosavadního řešení problému:

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.
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.
C

x

Výzkumná část, pokud je obsažena:

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).
C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a zdůvodněné.
Způsob a obsah interpretace dat či údajů umožňuje zpracování
závěrů.
D

x

x

x

Analytická část:

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů.

x

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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x
x

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.)
E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální pedagogiky
resp. příbuzných oborů.
E3 Přínos pro obor je formulován.
F

x
x
x

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.
F2 Bibliografie uvedena dle platné normy.

x
x

CELKOVÉ HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ práce, návrh klasifikace:

Klepněte sem, vyberte známku.

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.

S probíhajícími změnami ve společnosti se nutně musí proměňovat i uplatnění absolventů jednotlivých typů škol, autorka si proto
pro svou bakalářskou práci zvolila aktuální speciálněpedagogické téma dotýkající se uplatnitelnosti absolventů středoškolských
oborů určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V teoretických kapitolách jsou v přiměřeném rozsahu
charakterizovány jak příslušné učební obory, tak i rámcové okruhy jejich potenciálních studentů (a jejich spec. vzděl. potřeb). Jen
stručná poznámka k textu na str. 12 - mentální retardace v MKN vedená pod kódem F70 je specifickována jako "lehká", označení
"mírná" se dříve používalo pro hraniční pásmo mezi postižením a normou a dnes je vnímáno jako zastaralé. Ve vlastním šetření
autorka pracovala metodami analýzy dokumentů a dotazníkového šetření a navzdory popsaným obtížím při shánění výzkumného
vzorku se jí podařilo úspěšně shromáždit data za čtyři odborná učiliště, což je pro potřeby bakalářské práce dostačující. Prezentace
získaných dat je srozumitelná, byť mohla být přehlednější (po tématech a nikoli po dílčích otázkách). Pro bakalářskou práci nejsou
vhodné formulace v první osobě jednotného čísla (s. 34, 69). Celkově výzkumné šetření splnilo svůj cíl - autorce se podařilo zjistit,
které obory jsou v nabídce OU více perspektivní a mají lepší pracovní i společenské uplatnění absolventů. Jako celek považuji práci
za zdařilou.

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

1. V kapitolách 3.3 a 3.4 nejprve uvádíte, že až 90% informací získáváme zrakem, pak zas že 60% informací vnímáme
sluchem - jak to tedy s příjmem informací pomocí jednotlivých smyslů skutečně je? 2. Jak interpretujete skutečnost, že
v OU Kanina má obor Pečovatelské služby ze všech zdejších oborů nejvyšší uplatnitelnost absolventů, zatímco v OU
Příbram vykazuje zaměstnanost absolventů téhož oboru v některých letech nulové hodnoty?

Dne: 4.9.2017

Podpis:
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