
   

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

 Bc. Lada Jiskrová

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:

Mgr. Barbara VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Ph.D.

Analytická část:

 Jóga s dětmi jako součást intervenčních aktivit u dětí mladšího školního věku s poruchou 

pozornosti

Autor/ka magisterské práce

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: 1.1.2020 Podpis:

Uveďte nějaké zahraniční nebo české výzkumné zjištění z aplikace jógy u dětí s poruchou pozornosti.

Uveďte konkrétně, jaké proměnné jste ve výzkumu sledovala  a k jakým zjištěním jste dospěla?

Myslíte si, že aplikace jógy 1x týdně je dostatečná k dosáhnutí nějakých trvalejších změn u dětí s poruchou pozornosti?

   Autorka se věnuje zajímavému a aktuálnímu, i když ne úplně originálnímu, tématu využití jógy u dětí s poruchou pozornosti.  Za 

poslední roky vzniklo na toto téma více prací. Teoretická část je zpracovaná průměrně, mnohé kapitoly jsou zbytečné vzhledem k 

předmětu zkoumaní (např. Osobnost dítěte ml. šk. věku jako samostatná kapitola bez návaznosti na specifika u dětí s ADHD). 

Naopak chybí hlubší vhled do symptomů a projevů ADHD, kterou považuji za těžiskovou. Dále postrádám analytický přehled 

dosavadních teoretických a výzkumných poznatků z aplikování jógy, konkrétně u dětí s poruchou pozornosti.  Ve výzkumné části 

autorka vytvořila jógový program zařazený 1x týdne do hodin tělesné výchovy. Za nedostatek považuji, že v práci není uvedena 

konkrétní postoupnost učení se jednotlivých sestav a cvičení (tedy jak skutečně vypadal a probíhal program jednotlivých hodin). 

Ve vybraném vzorku nemají všechny děti poruchu pozornosti. Dále není explicitně vymezené, jaké proměnné chce autorka 

zkoumat (např. je uvedené pouze zkoumaní na vlivu jógy na vybrané kognitivní funkce bez jejich konkrétní specifikace). Autorka 

ke sběru dat použila více metod, avšak jejich výběr není jasně odůvodněný a vzhledem na získaná data i ne úplně relevantní. Např. 

dotazník použitý pro výzkumný vzorek, je podle mého názoru pro děti daného věku a ještě s poruchou pozornosti značně složitý a 

dlouhý (45 otázek). Vyžaduje dlouhé soustředění a značnou sebereflexi, které mohou být u této skupiny problematické. Analýza 

dat je provedena v rámci jednotlivých metod a pouze stručně. Následně tyto výsledky ještě autorka mechanicky vypsala souhrnně 

pro každé dítě, avšak bez uvedení hlubších souvislostí mezi zjištěními z jednotlivých metod, bez uvedení změn u jednotlivých dětí 

v rámci položek dotazníkového šetření (výsledky jsou uvedené pouze průměrované za celý výzkumný vzorek), chybí alespoň 

pokus o intepretaci. Vzhledem k tomu, že byl sběr dat ukončený před 2 lety, bych očekávala podrobnější analýzu a interpretaci. 

Diplomovou práci považuji za průměrnou, ale přes uvedené připomínky splňuje kritéria kladené na tento typ závěreční práce a 

doporučuji ji k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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