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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

 

Cíl bakalářské práce byl do určité míry splněn, název práce nereflektuje zapojení učitelů 2. stupně 

ZŠ. Práce má logickou a přehlednou strukturu, ale de facto chybí celkový závěr práce – vlastní text 

končí sumarizací výzkumných zjištění a dále následuje resumé v českém jazyce omylem nazvané 

Conclusion. 

 

V teoretické části práce autorka formuluje solidní teoretická východiska pro realizaci vlastního 

výzkumného šetření. V části věnované legislativě a kurikulárním dokumentům chybí zmínka o 

Vyhlášce 27/2016 Sb., která zásadním způsobem řídí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. V teoretické části není diskutován vliv dyslexie na osvojování písemné i zvukové stránky 

jazyka (spelling a phonological awareness), ani pomůcky zacílené na tyto aspekty angličtiny. 

V textu o pomůckách pro čtení nejsou uvedeny např. barevné fólie pro zmenšení kontrastu mezi 

černou a bílou, či způsoby úpravy formátu textu, ale ve výzkumu s nimi autorka pracuje.  

 

Vlastní výzkumné šetření autorky je zacíleno na učitele anglického jazyka na vybrané ZŠ. Jeho 

cílem je zjistit, jaké pomůcky pro výuku žáků učitelé využívají a jak se o výběru pomůcek rozhodují. 

Autorka realizovala semistrukturované rozhovory, data analyzovala, výsledky prezentovala 

v tabulkách a formulovala závěry. V popisu výzkumného designu se autorka opírá o metodologickou 

literaturu a uvádí, že analýza dat byla provedena za využití otevřeného kódování. Podle formy a 

prezentace výzkumných zjištění se domnívám, že se nemohlo jednat o tento typ kódování. 

Formulované závěry do značné míry pracují s porovnáním odpovědí učitelů 1. a 2. stupně, ale není 

pro to teoretická opora a podle názvu šetření učitelů 2. stupně nemělo být součástí práce. Některé 

závěry jsou proto irelevantní (např. 3. odstavec na s. 52), některé nemají oporu v datech (např. s. 52, 

1. odstavec). 

Návrh otázek a podnětů pro diskusi při obhajobě: 

 

1. Jaký je rozdíl mezi termíny special educational needs a specific learning difficulties? 

2. Uveďte příklad aktivity zaměřené na rozvoj fonologického uvědomění žáka, a to včetně 

didaktické pomůcky. 

3. Vysvětlete, jakým způsobem probíhala analýza dat získaných z rozhovorů s učiteli.  
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