
   

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.

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

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů.

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.

Autor/ka bakalářské práce

HODNOCENÍ  Závěrečné  b a k a l á ř s k é   práce

UNIVERZITA KARLOVA

Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky

Vedoucí práce:

Posudek  OPONENTA nebo VEDOUCÍHO

Mgr. Barbara VALEŠOVÁ MALECOVÁ, PhD.

Lucie Veselá

Analýza dosavadního řešení problému:

Výzkumná část, pokud je obsažena:

Analytická část:

Využití biblioterapie u dospělých osob s drogovou závislostí
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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: 2.9.2017 Podpis:

Uveďte alespoň 3 instituce pro léčbu závislostí, kde se využívá biblioterapie, popřípadě hagioterapie.

   Autorka se zabývá zajímavým tématem Využitím biblioterapie u osob drogově závislých. Teoretická kapitola o závislosti je 

zpracovaná na přiměřené úrovni avšak bez použití zahraničních zdrojů. Podrobněji mohla byt rozpracovaná kapitola o náplni 

léčebných postupu u závislostí. V kapitole o biblioterapii chybí stať o kritériích výběru vhodné literatury, kterou autorka mylně 

nahradila funkcemi literárního textu. Chybí kapitola o zkušenostech s využitím biblioterapií u léčby drogově závislých v ČR a 

zahraničí. Autorka uvádí, že se biblioterapie neaplikuje u léčby závislosti v ČR, což je ale mylná informace. Instituce využívající 

biblioterapii, popřípadě hagioterapii se dají lehce najít pomocí internetového vyhledávače. Praktická část obsahuje návrh 

konkrétních technik a seznam vhodné literatury. Specifických technik je pouze 7 a není zřejmé, jestli je autorka vymyslela sama 

(některé jsou známé). Seznam literatury není zvlášť obsáhlý a ničím nový. Seznamy vhodné literatury u této skupiny jsou poměrně 

dobře rozpracované. Autorka u jednotlivých knih neuvádí ani možnosti jejich konkrétního využití. Vhodnější by bylo alespoň u 

některých uvést konkrétní práci s textem (tedy diskusi a navazující techniky). I přes výše uvedené připomínky, bakalářská práce 

splňuje požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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