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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Obsah práce se shoduje s názvem a cíli pouze částečně.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce je členěna přehledně. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Občasné chyby v interpunkci a ve formálních úpravách snižují úroveň práce. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Grafy a tabulky jsou zpracovány přehledně, přílohy autorka uvádí vhodně. 

    1           2     3       4 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Citace zdrojů na některých místech nejsou  v souladu s metodikou školy, na s.14 např. se zjevně jedná o přímou 

citaci, která je označena jako citace nepřímá. Na s . 18 - 27, dále pak na s. 34- 42 nenalézám ani jeden odkaz na 

literaturu v poměrně obsáhlém úseku teoretické části.    

    1           2     3       4 

 



 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Použité tituly jsou vhodné, postrádám využití odborných časopisů.   

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Výhrady mám pouze k občasným formálním 

chybám, které jsem uvedla výše a k nedostatkům v oblasti citací literatury. Vzhledem k názvu práce a jejím cílům 

bych větší zaměření pozornosti autorky očekávala do oblasti potřeb pečujích o dítě s poruchou autistického 

spektra. I když je otázkou, co je hlavním cílem práce, neboť ten je konstatován nejednoznačně.. (s.7) , zjišťuje 

autorka potřeby pečujících, což by bylo v souladu s názvem práce, nebo potřeby autistického dítěte, což spíše 

koresponduje s obsahem práce..?  Navíc v úvodu práce na s.5  autorka  uvádí cíl zcela odlišný. V úvodním slovu k 

dotazníku pro rodiče autorka informuje o cíli své práce dalším a opět odlišným způsobem.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část je největší slabinou práce především vzhledem k rozsahu. 8 stran praktické části je v hrubém 

rozporu s metodikou školy. Grafy neobsahují komentáře, nejsou vyhodnoceny hypotézy. (Připomínku mám i 

k formulaci hypotézy, dle mého názoru se jedná o více hypotéz, ne pouze o jednu, autorka v hodnocení ovšem 

hovoří pouze o jedné.., ostatním částem své formulace a jejím vyhodnocením se nevěnuje - s. 46)  

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Praktická část je velmi stručná, zhodnocení výsledků dotazníku by si zasloužilo samostatnou kapitolu v praktické 

části.., autorka  výsledky shrnuje až v diskuzi, a to jen některé. Poměr praktické části vůči teoretické je opět 

v hrubém rozporu s metodikou školy. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Jak uvádím výše, autorka  v diskuzi hodnotí jen část hypotézy, kterou uvádí na s. 46, ostatním částem se nevěnuje. 

Ty v práci vůbec nenalézám.  Pokud nevyhodnotila hypotézy v praktické části, očekávala bych to zde. V závěru se 

rovněž nedozvídáme, zda cíle práce splnila.     

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Teoretická část může být pomůckou pro studium problematiky poruch autistického spektra,  praktická část 

obohatila možná autorku, ne již čtenáře. 



      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
V obhajobě doporučuji zaměřit se na vysvětlení výše uvedených nedostatků a na zodpovězení těchto otázek: 

Domníváte se, že jste síle práce splnila? Můžete vysvětlit, jaký byl cíl vaší práce? 

Můžete vysvětlit, zda jste hypotézu (hypotézy) potvrdila nebo vyvrátila? 

Jakým způsobem jste dotazníky zadávala, hovořila jste s rodiči osobně? 

Jakým způsobem jste pracovala s metodikou školy pro psaní absolventské práce, proč jste některé požadavky 

nezohlednila? 

 

      

Práci hodnotím stupněm:     Výborně 

      Velmi dobře 

      Dobře 

      Nevyhověl/a 

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 10. 6. 2013      Podpis:         

  


