
   

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 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: 07.01.2020 Podpis:

Překvapila mne omezená spolupráce či komunikaci mezi Centrem denních služeb a lůžkovým hospicem, jako by CDS 

bylo od něj výrazně odděleno (např. malá znalost diagnoz).  Soudíte, že je tomu tak?  Ev. proč a co by pomohlo zlepšit? 

    Autorka zpracovává ojedinělé téma. V souladu s názvem práce je spíše část teoretická, je dobře zpracována, mj. objasňuje i 

nejednotnosti v užívaných pojmech. Autorka použila dostatek zdrojů a doložila zde svou orientaci v tématu. 

    Výzkumné šetření se vztahuje k cíli ale nikoli k tématu a názvu práce. Autorka se v něm zaměřuje více na celý provoz než na 

samotný přínos aktivizačních  metod, ačkoli právě ten uvádí jako výzkumný problém (nejširší rámec zkoumání).    Metodika 

šetření (nikoli metodologie) je pěkně popsána a k výzkumnému záměru vhodná, oceňuji využití skupinových rozhovorů. Ale 

tvrzení o použití zakotvené teorie je nadnesené, výsledkem není teorie. Tento design lze v rozsahu DP jen stěží realizovat; 

zpracování dat z rozhovorů je sice stručnou ukázkou kódování, avšak kategorie si autorka stanovila předem výzk. otázkami, a ty 

přímo užila k rozhovorům. 

    Interpretace pak je spíše jen shrnutím. Oceňuji doporučení k roli speciálního pedagoga v této oblasti, dobře vyargumentované 

na základě šetření i teoretických znalostí. 

     Hlavním problémem práce je neshoda tématu a názvu s obsahem. Objevuje se hned v abstraktu a mohla být dobře odstraněna 

úpravou názvu. Také cíle jsou na různých místech formulovány různě a pojmy ve výzk. šetření nejsou uplatněny zcela patřičně. 

Kdybychom hledali nedostatky formální, najdeme chyby v interpunkci, překlepy, nekorektní uvádění internetových zdrojů. 

     V celku je nakonec tato diplomová práce dobrá i přínosná a splňuje požadavky na závěrečné práce ve studovaném oboru.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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