
   

Název 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 

obsahuj

e

Spíše ne-

obsahuje

Ne-

obsahuj

e

  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. Práce obsahuje přehled 

názorů vztahujících se k danému tématu na základě 

odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých zdrojů 

včetně internetu.

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb. 

literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisků 

z literatury).
x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje 

hypotézy formulovat).

C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a 

zdůvodněné, způsob a obsah interpretace dat či údajů 

umožňuje zpracování závěrů.
x
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  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů.
x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 

komentované vyjádření číselných údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování 

závěrů, doporučení, výstupů práce.
x

  E

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného 

cíle práce. (Závěr práce není redukován jen na výsledky 

a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení 

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 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 

skutečností (nikoliv zkrácený obsah). 
x

F3 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: 10.08.2019 Podpis:

Vysvětlete výzkumné otázky 2 a 3. Definujte použité pojmy postoje, povědomí a vnímání důležitosti 

vzhledem k Vašemu výzkumu. Přepracujte tabulky v kap. 8.1.1 tak, aby zde byly uvedeny správné 

výsledky výzkumného šetření. Vysvětlete problémy spojené s vyhodnocením dat. Předložte u obhajoby 

celou kapitolu 8.1. tak, aby mohla být případně vložena ve formě errat. Empirická část diplomové práce 

je velmi chaotická, v tabulkách výsledků jsou chyby, což neodpovídá požadavkům na DP. Studentka má 

možnost se pečlivě připravit k obhajobě, předložit opravená data a k připomínkám se u obhajoby 

vyjádřit. 

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

Autorka se v diplomové práci zabývá postoji žáků 2. stupně ZŠ k vybraným aspektům životního stylu.  

Vychází z analýzy  odborných informačních zdrojů, které jsou citovány dle normy. Některé pojmy 

důležité při následnou empirickou část však jasně nevymezila. To se promítlo do části praktické, kde 

připravila a realizovala výzkumné šetření, které se pokusila vyhodnotit. Popis výzkumného šetření je 

zatížen řadou závažných problémů. Na výzkumnou otázku č. 2 ( v jakém poměru ovlivňují postoje 

faktory...) autorka nedospěla k žádné jednoznačné odpovědi. Otázka č. 3 je víceznačná, odpověď je 

diskutována jen v obecné rovině. Jaký je rozdíl mezi postojem, povědomím a vnímáním? Zásadní 

problém je ve statistickém zpracování dat získaných dotazníkovým šetřením. Celkové počty odpovědí 

neodpovídají počtu respondentů, zcela nesmyslné jsou údaje vyjádřené v procentech (celek nedává 

100 %!!!). V připojených komentářích tyto chaotické údaje nejsou komentovány. V práci není zařazen 

text použitého dotazníku. V textu jsou hrubé gramatické chyby, které autotka i přes upozornění 

vedoucí práce neopravila (např. s. 75). 

Analytická část 
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