
   

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

Analýza dosavadního řešení problému:

Výzkumná část, pokud je obsažena:

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Analytická část:

Poruchy autistického spektra ve výuce na středních zdravotnických školách v České 

republice

Autor/ka magisterské práce

Mgr. Veronika Niederlová
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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: 

19.08.2020
Podpis:

Vaše výsledky naznačují, že navzdory zahrnutí témat z oblasti PAS do výuky zdravotnicky orientovaných 

středoškolských oborů nejsou studenti těchto oborů na kontakt s pacienty s PAS dostatečně připraveni - při obhajobě 

stručně: 1. Zdůvodněte, proč tomu tak je. 2. Navrhněte možné postupy a prostředky směřující k pozitivní změně.   

Vzhledem k nárůstu počtu osob s PAS v průběhu posledních desetiletí patří otázky spojené s podporou jedinců s těmito 

diagnózami mezi velmi aktuální a důležitá speciálněpedagogická témata. Kladně hodnotím tematickou návaznost na výsledky 

staršího výzkumu, který autorka realizovala v rámci přípravy své bakalářské práce. Teoretická východiska jsou v práci zpracována 

na velmi dobré úrovni, chvályhodný je důraz na medicínský kontext, který teoretické kapitoly odlišuje od jiných prací zaměřených 

na PAS. Autorka pracuje s řadou zahraničních zdrojů, nespokojuje se ale jen s parafrázováním, nýbrž k některým obsahům 

přistupuje kriticky  (např. funkčnost dotazníku KCAHW, kap. 2.4) a podrobuje je diskuzi s jinými odbornými prameny.  Vlastní 

výzkumné šetření autorka postavila na realizaci workshopů a jejich vyhodnocení spojeným s celkovým hodnocením znalostí 

středoškolských studentů zdravotnických oborů v oblasti specifik chování a podpory pacientů s PAS. Kvantitativně-kvalitativní 

šetření bylo provedeno (a je autorkou popsáno) velmi pečlivě a představuje příklad dobré praxe v oblasti akčního/evaluačního 

výzkumu. Data jsou prezentována přehledně; snad jen úplná technická drobnost - u grafu/obrázku 7 (str. 32) jsem postrádal 

popisku s významem barev (význam grafu je tak nutné hledat v textu). Precizní je i zpracování diskuze. Celkově hodnotím práci 

jako velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. Autorce pak doporučuji ke zvážení i další využití výsledků výzkumu (a získaných 

zkušeností), například ve formě článku v odborném periodiku (časopis Speciální pedagogika) nebo v návazných projektech 

(aplikovaných v praxi, event. v doktorském studiu). 

Klepněte sem, vyberte známku.CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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