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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



2. Slovní hodnocení:  
Studentka si téma vybrala na základě svého zájmu o lidi s postižením, který časem 

narůstal  díky odborným praxím ve škole a na fakultě.  Dále proto chce studovat speciální 
pedagogiku a psychologii.

Teoretická část je rozdělena do (pouhých) dvou kapitol dále bohatě členěných: První 
se podrobněji věnuje zdravotnímu postižení, druhá postojům veřejnosti k lidem s postižením. 
Za zajímavé považuji např. údaje o počtech lidí s různými typy hendikepu u nás i ve světě. 
Studentka  hodně  prostoru  věnuje  jednotlivým  typům  postižení,  po  jejichž  výčtu  a 
charakteristikách náhle bez jasné návaznosti zařazuje kapitolku  „Stupně podpůrných opatření 
a výše příspěvku na péči“. Tato dvě témata poněkud povrchně rozebírá a propojuje, takže se 
čtenáři vkrádá myšlenka, zda je vše dobře pochopeno. Navíc zde např. již neaktuálně zařazuje 
střediska výchovné péče mezi školská poradenská zařízení.

V praktické části chce autorka zmapovat veřejné mínění a informovanost ve vztahu k 
lidem s postižením na Příbramsku.  Využívá k tomu dotazníkového šetření  na vzorku 100 
náhodně vybraných respondentů,  což  je  pro zpracování  údajů ideální  počet.  Snaží  se  být 
pečlivá a dává si záležet na úpravě. Ale jsou zde některé nedostatky terminologické (např.na 
str. 30: „byl použit nestandardizovaný dotazník“,... složený zde dvaceti položek, které „měly 
formu otevřených i uzavřených odpovědí“) i věcné, např. formulace hypotéz, které mají být 
výrokem o vztahu proměnných, jsou zde spíše pouze odhadem četnosti  („většina osob na 
Příbramsku  je  dostatečně  např.  informována“  atp.),  navíc  právě  hyp.  č.2  není  položenou 
otázkou (č.3)  testována,  neboť se ptá  na  domněnku o  informovanosti  Čechů a nezjišťuje 
skutečnou  informovanost  lidí  na  Příbramsku.  Vyhodnocení  je  postaveno  na  tabulkách  a 
grafech četností a pečlivém popisu toho, co je na první pohled z čísel patrné. Ale postrádám tu 
hlubší zamyšlení,  hledání vztahů při  využití  zjištěných proměnných jako je věk,  vzdělání, 
bydliště, s typem odpovědí. Naopak velice pěkně si autorka poradila se zpracováním otevřené 
otázky.

Práce je hezky upravená, autorka umí pracovat s odbornou literaturou. Překlepům se 
občas nevyhnula, interpunkce nepatří k silným stránkám, ale vyjadřuje se kultivovaně.

       

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě:

- Co považujete za nejzajímavější zjištění, učiněné během psaní této práce?

- Dají se poznatky Vaší práce nějak prakticky využít?

- Budete pracovat s lidmi s nějakým typem postižení, případně kterým?

4. Navržený klasifikační stupeň:  Velmi dobře (s mínusem)

V Praze  dne  3. 9. 2017                                                              Marie Dvorná  
                  oponentka absolventské práce
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