
   

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. 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:

doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

Analytická část:

Speciálně-pedagogické přístupy pro osoby s hluchoslepotou od narození po dospělost

Autor/ka bakalářské práce

Tereza Sajdlerová

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

UNIVERZITA KARLOVA

Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky

Oponent:
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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: 13.5.2018 Podpis:

1. Formulujte cíl práce. 2. Kteří odborníci se věnují v ČR hluchoslepotě a jaké výzkumy byly u nás publikovány? 3. Jaký 

spatřujete přínos Vaší BP pro teorii a praxi SPPG?

Autorka názvem bakalářské práce slibuje Speciálně-pedagogické přístupy pro osoby s hluchoslepotou od narození po dospělost, 

které jsou do jisté míry v práci obsaženy, ale ne přehledně prezentovány a jedná se pouze o zahraniční přístupy. V práci není 

stanoven jasný cíl, v úvodu jsou za sebou kladeny různé definice hluchoslepoty bez jakéhokoliv začlenění do textu.  Práce je 

zpracována formou rešerší, avšak chybí vlastní analýza sledovaných dat, aby autorka prokázala schopnost tvorby vlastního 

odborného textu. Každá bakalářská práce by měla prokázat schopnost analytického myšlení, schopnost argumentovat a vyvozovat 

závěry a cíle. Rešerší se  využívá k přehledu současných znalostí o nějakém konkrétním tématu (teoretických východisek) a 

předchází tvorbě návrhů výzkumných projektů a výběru vhodné metodiky, event. k vypracování metaanalýzy, kde se očekává 

identifikace a kvantifikace převažujících trendů nebo zjištění příčin rozdílných závěrů prací, ale vyžaduje vlastní analýzu. V této 

práci jsou rešerše poskládány pouze za sebou. Navíc zcela chybí české výzkumy. Struktura práce je nepřehledná. Vyjadřování v 

některých pasážích je z hlediska češtiny velmi nepřesné (např. komunikující pomocí kochleárních implantátů...). Citace, zejména 

internetové, nejsou v pořádku, uvedená literatura není podle současně platné normy a odborné články nejsou řazeny abecedně! V 

textu je plno formálních chyb, např. ČR je jednou s malými písmeny, pak zase s oběma velkými. Ale také terminologických - v 

rámci předmětu SPPG člověka se sluchovým postižením se dva semestry učíme, že není znaková řeč, ale znakový jazyk, že 

porucha a vada nejsou synonymem. Zákon o komunikačních systémech vyšel pod číslem 384 atd. Bakalářská práce nesplňuje 

požadavky kladené na tento typ prací.

Klepněte sem, vyberte známku.CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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