
   

Název magisterské práce

Indikátory kvality MAGISTERSKÉ 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 

jevhodně 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
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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 MAGISTERSKÉ práce:

Dne: Podpis:

1. Objasněte zvolenou metodologii výzkumného šetření vzhledem k možnostem využití získaných výstupů ve speciální 

pedagogice. 2. Jaká doporučení byste na základě výsledků diplomové práce formulovala pro speciálně pedagogickou 

podporu probíhající reformy psychiatrické péče v ČR? 

Autorka se v práci zaměřuje na aktuální téma problematiky péče o duševní zdraví. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů s 

uživateli psychiatrické péče zjišťuje průběh jejich onemocnění, kontakt s odborníky, postoj ke společenské stigmatizaci duševního 

onemocnění, dostupnost služeb, včetně peer konzultace a vnímání reformy psychiatrické péče samotnými uživateli. I když práce 

reflektuje aktuální společenské téma, chybí zde vymezení vztahu k oboru speciální pedagogiky a případná doporučení pro praxi. V 

teoretické části autorka vymezuje základní atributy duševního zdraví, duševního onemocnění a popisuje současný stav 

psychiatrické reformy, který srovnává s příklady zahraniční praxe. Vzhledem k speciálně pedagogickému zaměření práce je 

diskutabilní nutnost popisovat jednotlivé kategorie duševních poruch, na druhou stranu oceňuji, že se autorka věnovala v 

teoretické části mimo jiné stresu a dětskému traumatu ve vztahu ke vzniku duševních poruch. V teoretické části se objevují delší 

pasáže přejaté z jediné publikace, sekundární citace dostupných pramenů a minimální využití zahraniční literatury, přičemž 

celková logická stavba závěrečné práce neodráží dostatečně potřeby oboru speciální pedagogiky. V praktické části využila autorka 

polostrukturovaných rozhovorů ke sběru kvalitativních dat. za účelem získání náhledu na nedostatky současného systému péče v 

oblasti duševního zdraví v České republice. Převážná část interpretace praktického výzkumu obsahuje přepis vedených rozhovorů, 

jež jsou jen minimálně vztaženy k získaným poznatkům v teoretické části práce a výklad nasbíraných dat se omezuje na krátké 

shrnutí výpovědí respondentů v závěru práce. Pro účely diplomové práce považuji za žádoucí věnovat se podrobněji analýze 

získaných dat. V závěru práce není uveden přínos oboru speciální pedagogiky. Autorka však poukazuje na některé nedostatky 

systému psychiatrické péče, jako jsou špatná dostupnost specializovaných odborníků především mimo velká města, dlouhé čekací 

lhůty na vstupní vyšetření či negativní postoj společnosti k užívání farmak osobami s psychiatrickým onemocněním. Považuji za 

přínosné zvážení kvality psychiatrické péče z pohledu jejích uživatelů, především pak zjištění nedostatku informovanosti 

respondentů o možnostech peer konzultace. Diplomová práce splňuje základní požadavky po stránce obsahové i formální. 

Doporučuji ji k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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