
   

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: 29.12.2020 Podpis:

1. Už v úvodu práce správně poukazujete na nedostatky v oblasti spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a 

poskytovateli sociálních služeb. Jaká konkrétní opatření pro zefektivnění této spolupráce byste navrhovala? (Do 

odpovědi zahrňte i case management popisovaný v práci.) 2. V rámci Vašich zjištění se jako klíčová ukazují (mimo jiné i) 

potencionální nedorozumění v komunikaci mezi školou a rodinami žáků, v otázkách přístupu rodin k technice a 

internetovému připojení (kap. 7.1.2). Navrhněte doporučení pro školy, jak těmto možným nedostatkům v komunikaci 

předcházet.  

   Předkládaná diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem a dokládá významné specifické problémy vzdělávací praxe – 

nedostatečnou technickou vybavenost rodin, chybějící kompetence rodičů, nepřipravenost rodinného prostředí, nedostatky v 

komunikaci škol – v oblasti distančního vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Pro oblast rozvoje speciální pedagogiky je 

důležitá i akcentace role speciálních pedagogů v daném kontextu. Teoretická východiska práce jsou popsána velmi podrobně a s 

vysokou mírou odbornosti; snad jen údaj o počtu Romů v ČR (str. 24) – 170 Romů podle zdroje z roku 2009 – už není příliš 

aktuální, současné odhady uvádějí počty okolo 250 tisíc Romů žijících v ČR. Teoretické kapitoly navíc zmiňují i některé související 

problémy pedagogické teorie a praxe (např. do jaké míry mohou být celkové intelektové předpoklady žáků se sociálním 

znevýhodněním determinovány prostředím, ze kterého tito žáci pocházejí, a do jaké míry tyto předpoklady může ovlivnit 

vzdělávací systém; kap. 2.2.1), které by si jistě zasloužily další zkoumání – možná v rámci doktorského studia autorky? Formální 

úroveň zpracování je dobrá, jen ojediněle se (ne)objevují chybějící čárky v souvětích. V úvodu do výzkumné části práce jsou velmi 

dobře popsána metodologická východiska (k tomu jen drobnost - třetí výzkumná otázka mohla být rozdělena na dvě dílčí otázky). 

Chvályhodná je velikost výzkumného vzorku z řad zákonných zástupců žáků. Jako velmi efektivní se ve výzkumu ukázalo také 

zapojení druhé skupiny respondentů – pracovníku z oblasti sociálních služeb – díky jejich odpovědím mohla autorka relativizovat a 

upřesnit některá zjištění od rodičů žáků… například fakt, že většina rodin má internetové připojení, mohl tak být doplněn 

zjištěním, že v mnoha případech toto internetové připojení ale není dostatečné pro realizaci (zejména synchronní) online výuky. 

Výzkumná zjištění vhodným způsobem dokreslují i připojené kazuistiky. Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou a doporučuji ji 

k obhajobě.

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