
   

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: 09.05.2021 Podpis:

Je možné u klientů aplikovat terapie v rámci zmíněných organizací jako součást speciálně – pedagogické podpory 

(např. v rámci školy v Poděbradech), nebo je používat jako druh péče z příspěvku sociálních služeb, aby rodiče žáků 

neměli velkou finanční zátěž a aby terapie byly dostupné všem, kteří je potřebují?

V teoretické části diplomové práce se autorka věnovala především ucelené rehabilitaci a představením organizací, které dál 

zmiňuje ve výzkumné části. Dokázala pokrýt všechna potřebná témata a zároveň je popsat dle logické struktury. V praktické části 

se autorka věnovala srovnání terapií používaných u žáků s více vadami od října 2019 do března 2020, a organizacemi, které je 

poskytovaly.

Autorka v několika místech ve výzkumné části textu zmiňuje respondenty dle čísel (žák č. 1, 2 atd), aniž by je před tím představila 

(např. na stránce 40 v Praktická část a při popisu použitých terapií v podkapitole 6.1.1 Terapie spadající pod léčebnou rehabilitaci). 

Čtenář přitom neví, o kom je konkrétně řeč. Tedy ještě před odpovídáním na výzkumné otázky navrhuji popsat výzkumný vzorek v 

popisu metodiky výzkumu. To samé se vztahuje na podkapitolu 6.3.4 Chcete k tomuto tématu něco dodat, kde je řeč o 

pracovnících, kteří před tím nebyli popsáni (např. jejich povolání, pozice, zkušenosti, kolik jich tam bylo atd.). 

Podkapitola 6.2.8 Žák číslo 8 je uvedena zbytečně, protože je popsán respondent, který se kvůli zdravotním důvodům nezúčastnil 

výzkumu (což bylo ostatně zmíněno několikrát v textu), takže jen v popisování jeho zdravotního stavu nevidím přínos pro práci. 

Co se týče používaných zdrojů, pro diplomovou práci se očekává využití většího množství zahraniční odborné literatury, což bych 

uvedla jako další z připomínek. Odkazy na literaturu v textu by měly být pečlivěji uvedeny (u několik zmíněných pramenu v 

teoretické části vedle autorů chybí rok; v pár případech nelze rozpoznat, které větě v textu patří zmíněný autor). Popis literatury je 

nesjednocen, u jednotlivých autorů bylo někde uvedeno plné jméno a příjmení, jinde pak jen iniciál křestního jména atd.

V textu se dá jasně poznat velká praktická zkušenost autorky v práci se žáky s více vadami. Celkově, je viditelné veliké úsilí autorky 

při přípravě diplomové práce, splňuje základní požadavky na ní kladené. Doporučuji práci k obhajobě.

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