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Indikátory kvality MAGISTERSKÉ práce
Označte x , zda a v jaké míře předložená práce obsahuje následující
znaky A-F:

A

Koef. 1

koef. 2

koef. 3

Koef. 4

Obsahuje

Spíše
obsahuje

Spíše Neobsahuje

Neobsahuje

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

Analýza dosavadního řešení problému:

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

Výzkumná část, pokud je obsažena:

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).
C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a zdůvodněné.
Způsob a obsah interpretace dat či údajů umožňuje zpracování
závěrů.
D

x

x

Analytická část:

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů.
D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (nejde např. jen komentované
vyjádření číselných či slovních údajů).
D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů,
doporučení, výstupů práce.
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x
x
x

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.)
E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální pedagogiky
resp. příbuzných oborů.
E3 Přínos pro obor je formulován.
F

x
x
x

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.
F2 Bibliografie uvedena dle platné normy.

x
x

CELKOVÉ HODNOCENÍ magisterské práce, návrh klasifikace:

Klepněte sem, vyberte známku.

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.
Počty žáků-cizinců (žáků s odlišným mateřským jazykem) v regionálním školství v ČR během posledních dvaceti let konstantně
vzrůstají a žáci vietnamského původu zde představují jednu z nejčastěji zastoupených skupin v základních školách, zvolené téma
diplomové práce je proto možné považovat za velmi aktuální a potřebné pro praxi. Teoretická východiska (ať už obecná, zaměřená
na činitele ovlivňující kvalitu výuky a možné bariéry ve vzdělávání, nebo specifická, zaměřená na vzdělávání vietnamských žáků)
jsou v práci zpracována velmi podrobně - autorka zde prokázala dostatečnou orientaci v tématu i dobrou schopnost práce s
odbornými zdroji. Pro vlastní výzkumné šetření zaměřené na bariéry ve vzdělávání vietnamských žáků ve vybrané základní škole
autorka dobře zvolila kvalitativní výzkumnou strategii; s ohledem na neplánované uzavření základních škol ve školním roce
2019/2020 (v rámci vládou nařízených epidemiologických opatření) autorka musela plánovaná interview s učiteli realizovat
náhradní formou dotazníků s otevřenými otázkami - to ale ve výsledku nijak nesnížilo kvalitu výzkumu. Získaná data jsou
prezentována přehledně, s využitím citací jednotlivých respondentů, průběžně autorka uvádí i diskuzi vlastních výzkumných
poznatků se zdroji z odborné literatury. Výzkumné otázky jsou správně zodpovězeny a na poznatky z výzkumu navazuje i
formulace doporučení pro další rozvoj pedagogická praxe. Oceňuji pečlivý přístup autorky z celému procesu tvorby diplomové
práce. Celkově hodnotím práci jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.
Otázky k obhajobě MAGISTERSKÉ práce:

1. Jedna z respondentek Vašeho výzkumu (R1, str. 83) se zmiňuje o možnosti online doučování pro vietnamské žáky v
oblasti osvojení českého jazyka, což se v kontextu nedávné distanční výuky žáků v základním vzdělávání může jevit jako
dobrý nápad - navrhněte, jak a kým by takové doučování mohlo být v praxi realizováno. 2. Stručně představte komisi
návrhy výukových projektů v práci uvedených v přílohách č. 4 a 5.
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