
   

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: 27.05.2019 Podpis:

1. Šetření se zúčastnili žáci se sluchovým postižením – děti neslyšících rodičů. Jejich výsledky v testu je možné hodnotit 

jako uspokojivé. Otázkou však je, jakých výsledků by při zadání stejného testu dosáhly,  děti slyšících rodičů. Jakým 

způsobem je možné posilovat kompetence v ČZJ u žáků se sluchovým postižením, pro něž není tento jazyk jazykem 

mateřským, ale přesto ho v komunikaci preferují? 

2. V rámci obhajoby uveďte alespoň dva zdroje, které dokumentují, jakým způsobem si neslyšící děti neslyšících rodičů 

osvojují znakový jazyk. 

Vzhledem k tomu, že podle aktuálně platné legislativy mají školy vzdělávající žáky se sluchovým postižením, kteří v komunikaci 

tváří v tvář preferují ČZJ, povinnost zajistit výuku v ČZJ a v psané češtině, bude jistě nutné i do budoucna řešit otázku, jakým 

způsobem úroveň kompetencí žáků se sluchovým postižením v obou jazycích zjišťovat. Z tohoto pohledu řeší diplomantka ve své 

práci aktuální téma, zároveň je práce jedním z prvních pokusů o hodnocení lexikální (znakové) zásoby žáků se sluchovým 

postižením v ČR. V teoretické části autorka vymezuje základní pojmy a představuje základní témata související se zkoumanou 

problematikou (sluchové postižení, mladší školní věk, vývoj komunikačních schopností u dětí se sluchovým postižením ad.). 

Rešerše dostupných zdrojů ukázala, že v ČR neexistuje dostatek aktuálních výzkumů dokumentujících osvojování mluveného 

jazyka u dětí se sluchovým postižením a že v řadě publikací se po mnoho let opakují stále stejné informace. Nedostatek aktuálních 

výzkumů a zdrojů se bohužel týká i problematiky vývoje kompetencí v českém znakovém jazyce, přesto by bylo vhodné, kdyby 

diplomantka do teoretické části zapracovala alespoň základní informace o osvojování znakového jazyka u neslyšících dětí. Dále lze 

autorce vytknout některé méně závažné a terminologické i věcné nepřesnosti. Výzkumné šetření se autorka rozhodla zaměřit na 

lexikální zásobu v českém znakovém jazyce, cílovou skupinou byli žáci se sluchovým postižením mladšího školního věku, děti 

neslyšících rodičů, kteří se vzdělávají ve vybrané základní škole pro žáky se sluchovým postižením. Pro zjišťování úrovně lexikální 

zásoby u žáků se sluchovým postižením diplomantka sestavila vlastní testový materiál (viz příloha), který konzultovala s pedagogy 

školy, v níž výzkum probíhal, a pracovníky SPC, které při této škole funguje. Výsledky šetření jsou vcelku přehledně zaznamenány v 

tabulkách, hlubší interpretace zjištěných dat je však provedena jen částečně. Doporučení pro speciálně-pedagogickou praxi jsou 

formulována spíše v obecnější rovině, nicméně materiál, který autorka využila pro výzkum, je zcela jistě využitelný pro další 

(speciálně-)pedagogickou praxi, příp. další výzkumy. Po formální stránce je práce zpracována na poměrně dobré úrovni, pouze 

místy lze narazit na některé formulační a jazykové nedostatky. Oceňuji autorčin aktivní a samostatný přístup zejména při přípravě 

a realizaci výzkumného šetření. 

Závěr: Diplomová práce A. Sehnoutkové splňuje požadavky kladené na závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.    

CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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