
   

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: 

28.8.2017

Podpis:

I když se studentka pokusila BP po stránce jazykové opravit, přesto text chyby obsahuje (např. "výsledky šetření 

potvrdili" s. 45, v textu často vkládané slovo "no" aj.).  Klíčový problém - volba a rozpracování vhodné metodologie 

vzhledem k cílům - zůstal nevyřešen.  Praktická část  by měla být přepracována tak, aby výstupy práce byly skutečně 

podložené vlastním šetřením. U obhajoby je třeba se vyjádřit k otázkám: 1.Jak přesně jste výzkumné nástroje používala 

pro sběru dat? Předložte záznamy z pozorování, vyplněné dotazníky, abyste prokázala relavatnost výsledků. 2.  Jaké 

metody bylo třeba použít pro naplnění cíle práce? Proč se domníváte, že pozitivní změny v chování dětí jsou 

důsledkem právě hipoterapie. 3.  Přeformulujte závěry BP tak, aby odpovídaly tomu, co jste skutečně prokázala.

Bakalářská práce se týká využívání hiporehabilitace u osob s poruchami autistického spektra. Autorka práci předkládá k obhajobě 

podruhé (první verze BP nevyhovovala požadavkům a nebyla k obhajobě doporučena). V teoretické části se autorka pokusila na 

základě odborné literatury vymezit základní pojmy. V určitých pasážích se vyskytují dlouhé odstavce přímých citací bez vlastních 

komentářů, shrnutí na s. 33 je málo srozumitelné.  V části empirické autorka uvádí kazuistiky tří klientů (osob s poruchou 

autistického spektra), kteří využívají koně v rámci rehabilizace. Cíle šetření nejsou vymezeny  v souladu se zvolenou metodologií, 

s. 34.  Autorka si sestavila určitou strukturu (Příloha 1), není však zřejmé, jak autorka při sběru dat tuto strukturu používala, jakým 

způsobem byly konkrétní informace o klietech získány, které poznatky o klientech poskytli rodiče, které terapeuti. Ve výzkumné 

části zcela chybí záznamy o vlastním pozorování, přepisy nahrávek rozhovorů. Stále zůstává hlavní problém BP - autorka šetřením 

neprokázala, že se na změnách u klientů podílela právě aktivita s koněm, neboť klienty dlouhodobě nesledovala. Vlastní výstup 

má tak spíše subjektivní charakter (i když samozřejmě odpovídá poznatkům publikovaným v použité literatuře).  V celém textu se 

vyskytuje stále mnoho jazykových nepřesností a pravopisných chyb. Upozorňuji, že autorka si ani nezkontrolovala v tistěné verzi 

formát - stránkové rozvržení je posunuté, což znesnadňuje orientaci v textu. 
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