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A. obsahová 

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.      

Práce splňuje cíle zadání.     

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.     

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.      

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno.     

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.      

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.      

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti 
s vedoucím/vedoucí práce.      

B. formální 

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.     

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.     

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.     

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, 
využití pro praxi)     

  



 

Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):  

 

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO 

Práci doporučuji k obhajobě: ANO 

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře 

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků): 

 

 

Datum: 1.6.2011 Podpis oponenta/ky práce:  
 

Zajímavá BP se zprvu věnuje problematice sociálního a kulturního znevýhodnění a vyloučení, rovnému 
přístupu ke vzdělání, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pojmům integrace a inkluze 
apod. Poměrně zdařile se autorka orientuje a pohybuje jak v rovině sociologické, tak pedagogicko-
psychologické, umí dobře propojovat informace z různých zdrojů, správně uvádí i školskou legislativu. V 
některých momentech by bylo vhodné vyslovit zřetelnější závěry: např. nejasnost pojmu sociálně 
znevýhodněný žák (kdo a podle jakých kritérií toto zařazení stanoví) nebo možnosti konkrétní pomoci ze strany 
škol, resp. pedagogů takovýmto žákům. Vhodné by bylo také zvýraznit úlohu tzv. přípravných tříd poněkud 
zpřesnit pojem tzv. spádových škol (takový pojem naopak školský zákon nezná). Uvítal bych také větší reflexi 
velmi diskutované problematiky zařazování zejména romských dětí do základních škol praktických.
   Praktická část je založena na autentických zkušenostech autorky BP z dobrovolnického programu Člověka v 
tísni, v jehož rámci autorka delší čas doučuje dvě romské dívky z jedné rodiny. Vedle velmi cenných postřehů, 
z nichž řada se dá zobecnit, zaujme konkrétní náhled na to, co vlastně v praxi představuje pojem "individuální 
přístup" k žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, v textu lze vyčíst i jisté prvky evaluace celého 
programu. Problém je, že BP celkem logicky analyzuje převážně jen specifika domácí přípravy zmíněných 
žákyň, pokus o přesah do školního vzdělávání (a to měl být podle názvu i cíle práce stěžejní) nevyšel, popis 
ZŠ, kam dívky docházejí, se vlastně těchto dvou dívek netýká. Chybí zobecnění pro praxi - jak se program 
osvědčuje, co by měli dobrovolníci vědět a znát, jak zefektivnoit jejich spolupráci se školami a učiteli apod.,       

Pokuste se v několika bodech charakterizovat předpoklady, které by měl mít dobrovolník zapojený do daného 
"doučovacího" programu.


