
   

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:

PhDr. Pavlína Šumníková, PhD.

Analytická část:

Rozvoj komunikace po zavedení kochleárního implantátuu dětí těžkým kombinovaným 

postižením v podmínkách dětského domova

Autor/ka bakalářské práce

Blanka Krédlová
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UNIVERZITA KARLOVA
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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: 3.5.2017 Podpis:

U obhajoby prosím vysvětlete svá nepodložená tvrzení. Porovnejte prosím svá tvrzení se zahraničními výzkumy, které 

prokazatelně existují a pokuste se práci obhájit. Práci nedoporučuji k obhajobě.

Autorka předkládá přepracovanou práci na stejné téma, které neobhájila v loňském roce. Tehdy jsem připomínkovala následující:  

"V rámci tématu je naprosto zbytečné vyjmenovávat typy postižení, pomůcky, apod.  Jak autorka jistě ví, problematikou 

kochleárních implantátů ve vzdělávání se zabývá vedoucí práce, tu necituje ani jednou. A co další studie na toto téma: Waltzman, 

Susan B., Valerie Scalchunes, and Noel L. Cohen. "Performance of multiply handicapped children using cochlear implants." 

Otology & Neurotology 21.3 (2000): 329-335;  Wiley, Susan, et al. "Perceived qualitative benefits of cochlear implants in children 

with multi-handicaps." International journal of pediatric otorhinolaryngology 69.6 (2005): 791-798. apod.? ... Závěr  je bez 

podkladů, jde o autorčiny nepodložené soudy a závěry...." Předkládaná práce tyto připomínky vůbec nereflektuje. Výzkumy 

docentky Hádkové se autorka nezabývá, zahraniční studie ignoruje. Opět klasifikuje sluchové vady, špatně cituje nebo necituje 

vůbec (např. kapitola 3.2), obrázek na str. 26 je bez popisu. Shrnutí jakéhosi výzkumného šetření (popis výzkumného souboru je 

tvořen popisem DD a režimu jakýchsi skupinek) je plné autorčiných nepodlůložených soudů. Autorka měla jedinečnou šanci 

podílket se na velmi významném výzkumu, protože má možnost přímo pracovat s dětmi hluchoslepým, případně s děti se 

sluchovým a kombinovaným postiženími. Bohužel této šance opět nevyužila. Práci nedoporučuji k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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