
   

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

Analýza dosavadního řešení problému:

Výzkumná část, pokud je obsažena:

Mgr. Marie MLČKOVÁ, Ph.D.

Analytická část:

Nestátní nezisková organizace jako pomoc pro rodiny s dítětem se zdravotním 

postižením

Autor/ka bakalářské práce

Martina LIŠKOVÁ
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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: 

06.09.2017

Podpis:

 Jak si vysvětlujete rozpor, který konstatujete v odpovědích respondentů na uzavřené a otevřené otázky v dotazníku? 

Autorka se chopila důležitého tématu, do nějž má vhled, je s ním dlouhodobě v úzkém kontaktu. Cíle a výzkumné otázky jsou 

vhodně stanovené, dotazník je velmi dobře sestaven. Práce je pečlivá, šetření však nemůže dát odpovědi zcela, i když použitý 

vzorek není malý, protože jeho složení je nenáhodné, je nutně ovlivněno tzv. samovýběrem -na otázky odpověděli ti, kdo se k 

tomu sami rozhodli, tj. měli k tématu převážně vyhraněné postoje. Shromážděná data jsou nejprve jen prezentována v grafech 

bez komentáře. Autorka pak v obsáhlejší diskusi dosti úspěšně usiluje o vysvětlení získaných údajů. Snaží se objasnit některá 

překvapivá čísla, v nichž se jistě obráží právě specifická sestava respondentů. Odpovídá na poněkud modifikované otázky, 

uplatňuje přitom nejen samotná data ale i své osobní zkušenosti, jak také zmiňuje. Ty považuji za cenný zdroj, mohl však být více 

vyjádřen. Do závěru autorka shrnuje svá zjištění a vývody i doporučení ke zlepšení praxe.  Bylo vhodné zařadit ev. návrhy na další 

zkoumání problému. Jazykový projev vykazuje některé nepřesnosti a neobratnosti, v bibliografických údajích  se zbytečně objevují  

prohřešky proti normě. Práci považuji za zajímavou, úsilí autorky oceňuji.  Předložená práce splňuje požadavky kladené na 

závěrečné bakalářské práce v oboru speciální pedagogiky.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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Oponent:

Vedoucí práce:Oponent:

Oponent nebo Vedoucí práce (klepněte sem__)

Sloupec1

VÝBORNĚVELMI DOBŘE

DOBŘE

NEVYHOVĚLA
NEVYHOVĚL

Klepněte sem, vyberte známku.
PRŮMĚR

přidělen koeficient je zaškrtnuta nějáká hodnota?jsou  ve skupině zaškrtnuty všechny otázky?

1,00

1

1
#

2,00

2

patrná zkušenost
2

#

1,33

1

1

2
#

2,00

2

2

2
#
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2,33

2

2

3 #

2,50

2

;

3 ##

1,86Prosíme,            NEJPRVE BEZ ZNÁMKY tiskněte ANEBO pošlete emailem Ivana.Hubalova@pedf.cuni.cz 

PODRUHÉ se známkou tiskněte - a to podepište a doručte katedře sppg.       Díky.
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zaškrtněte položku
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