
   

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
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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: 24.08.2020 Podpis:

1. V popisu testu Úkoly s tužkou a papírem (str.69) není zaznamenána instrukce pro testování: „Pozice při testu: na 

začátku je dítě požádáno, aby si sedlo za prázdný stůl, dostane list čistého nelinkovaného papíru A4 a ořezanou tužku.“ 

V popisu hodnocení je zmíněna kresba. Co přesně bylo požadováno aby respondent udělal?

2. Jste seznámena s dosavadními výzkumy na podobná témata v ČR a v zahraničí? 

Diplomová práce je zpracována jako teoreticko-metodologická studie s empirickým šetřením. Teoretická část je rozpracována 

poměrně podrobně a lze poznat praktickou odbornost autorky.  Text odpovídá tématu práce i s ohledem na výzkumné zaměření. 

Na určitých místech se objevují menší věcné nepřesnosti: na str.15 (Paul Schidler) – chybí rok, jde tedy o nesprávně uvedené údaje 

pramene literatury; ve větě na str. 29 je, předpokládám, jen chybně uvedeno:  ‘Dle Volemanové (2013) se STŠR objevuje krátce po 

narození a to přibližně v 30. týdnu po početí’.  Všimla jsem si, že v teoretické části práce chybí rešerše dosavadních výzkumů na 

toto téma, což považuji za hlavní nedostatek teoretického díla.

Empirickou část práce autorka zpracovala s použitím kvantitativního výzkumu, přičemž jako hlavní nástroje využila testy 

primitivních reflexů dle autorky Jean Ayres a testy pro jemnou a hrubou motoriku a zrakové vnímání. Hlavním  cílem práce bylo, 

aby se zjistila četnost výskytu primárních přetrvávajících reflexů u dětí předškolního věku a u žáků první třídy. Sledoval se výskyt 

přetrvávajícíhoasymetrického tonického šíjového reflexu (ATŠR), symetrického  tonického šíjového reflexu (STŠR) a tonického 

labyrintového reflexu (TLR), a jejich potenciální vliv na hrubou a jemnou motoriku a zrakové vnímání. Protože je řeč o 

kvantitativním výzkumu, nejsou zde jasně uvedené nezávislé a závislé proměnné, což je jeden ze základů tohoto druhu bádání. 

Vzhledem k tomu, že hodnocení proběhlo dle stupnic 0-4, že je popis každého skóre příliš nepřesný a vyžaduje výrazně objektivní 

přístup k hodnocení, tak tento typ testování by se měl konat za přítomnosti více než dvou odborníků, kteří jsou vyškoleni (školní 

intervenční INNP nebo podobný program) a mají zkušenosti s testováním s pomocí těchto nástrojů. Hlavní cíl, uveden na začátku 

empirického díla, je splněn. Je škoda, že v práci není uvedena tabulka nebo graf s porovnáním výsledků testů na přetrvávající 

primární reflexy, testů motoriky a zrakového vnímaní u každého respondenta z A, B a C skupiny. V tomto případě by se v jedné 

tabulce konkrétně mohlo vidět u jakého respondenta existují přetrvávající primární reflexy a poruchy motoriky nebo zrakového 

vnímání. Předpoklad, který autorka zmiňuje ve Shrnutí empirické části, tedy „že se obtíže ve všech testech nejvíce objevují u dětí v 

přípravné třídě“, není předem zaznamenán v popisu metodologie práce. Tento předpoklad by tvořil hypotézu, která by potom byla 

potvrzena nebo zamítnuta. Vzhledem k tomu, že je počet respondentů (17) poměrně malý pro kvantitativní rozpracování údajů, z 

čehož nelze odvodit statisticky významné výsledky, považuji, že by pro tuto práci bylo vhodnější zvolit kvalitativní metodu 

výzkumu.

Zvolené téma je velmi inspirativní pro další výzkumy. Aby výsledky byly užitečné, je potřeba zapojit větší počet respondentů a lépe 

rozpracovat metodologii výzkumu. Seznam literatury využívá vysoký počet jak domácích, tak i zahraničních zdrojů. Všimla jsem si, 

že ne všichni autoři ze seznamu jsou zmíněni v textu práce.

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