
   

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

HODNOCENÍ  Závěrečné  M A G I S T E R S K É  práce

UNIVERZITA KARLOVA

Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky

Oponent:

Posudek  OPONENTA nebo VEDOUCÍHO

Analýza dosavadního řešení problému:

Výzkumná část, pokud je obsažena:

PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.

Analytická část:

Teorie mysli u uživatelů kochleárního implantátu předškolního věku

Autor/ka magisterské práce

Bc. Tereza Cajthamlová

Stránka 1 ze 2



  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.Popište cíle, metody a zejména pak závěry Vašeho výzkumného šetření. Stručně uveďte, v čem jsou tyto závěry 

využitelné pro obor speciální pedagogiky?

2. Objasněte, proč byl pro kontrolní skupinu zvolen počet 25 dětí slyšících? Sledovanou skupinu uživatelů kochleráního 

implantátu představovalo celkem 11 dětí.

Předložená diplomová práce vychází z konceptu teorie mysli zabývající se sledováním vývoje schopnosti porozumění mentálním 

stavům jak vlastním, tak i druhých osob, u dětí předškolního věku, které jsou uživateli kochleárního implantátu. Teoretická část 

pak obsahuje klasifikaci sluchových vad a poruch a nísledně je popsána rehabilitace pomocí kompenzačních pomůcek, mezi než 

patří v současné době zejména kochleární implantáty. V samostatné kapitole je podrobněji popsán vývoj pohledu na teorii mysli 

ze strany odborníků, její možné způsoby testování u dětí předškolního věku a využítí  tohoto konceptu jako diagnostického 

materiálu u dětí s poruchami autistického spektra, se specifickými poruchami řeči a jazyka a u dětí s postižením sluchu. 

Empirickou část práce představuje výzkumné šetření založené na testování  11 dětí- uživatelů kochleárního implantátu 

předškolního věku a kontrolní skupiny dětí slyšících stejné věkové kategorie. Pro testování byly použity čtyři úlohy jako nástroje 

pro sledování teorie mysli a dále subtest Slovník pro zhodnocení jazykových kompetencí probandů v českém jazyce. Výsledky 

testování jsou přehledně zpracovány a komentovány. Závěry šetření odpovídají výsledkům zahraničních výzkumů a mohou být 

inspirací pro další  zkoumání v této oblasti.

Práce odpovídá požadavekům kladeným na tento typ závěrečných prací. Lze ji doporučit k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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