
   

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: 

16.05.2021
Podpis:

1. Představte hlavní závěry práce. Jaká jsou hlavní zjištění z Vašeho výzkumného šetření? Jaká konkrétní doporučení z 

Vašeho šetření vyplývají pro zefektivnění výuky hospitalizovaných žáků na konkrétním oddělení ODAP? 2. V 

odpovědích speciálních pedagožek participujících na Vašem šetření zaznívá také požadavek na další soustavné 

vzdělávání pedagogického personálu ODAP - jakou formou by toto vzdělávání mělo/mohlo probíhat a na jaké 

specifická témata by mělo být zaměřeno? 

V důsledku pandemie onemocnění Covid-19 významně přibývá dětí a žáků s psychickými problémy, téma vzdělávání žáků 

hospitalizovaných na psychiatrickém oddělení nemocničního zařízení tak lze považovat za velmi aktuální a důležité. V úvodních 

teoreticky orientovaných kapitolách se autorka věnuje problematice podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami; v kapitole věnované vzdělávání žáků hospitalizovaných na psychiatrickém oddělení se už autorka posouvá k praktické 

části práce a kromě teoretických zdrojů využívá i dokumenty z konkrétního nemocničního zařízení. Teoretická východiska práce 

jsou popsána dostatečně, s využitím přiměřeného množství odborných zdrojů. Ojediněle je srozumitelnost textu snížena 

nepřesnými nebo neobvyklými jazykovými formulacemi. Ve výzkumném šetření autorka vycházela z osobní profesní zkušenosti 

(vlastní dlouhodobé praxe) a sledovala vybrané aspekty kvality vzdělávání žáků hospitalizovaných na oddělení dětské a 

adolescentní psychiatrie (ODAP). Pro výzkum si autorka správně stanovila relevantní výzkumné otázky, získaná data jsou v práci 

prezentována formou komentovaných grafů. Nevýhodou výzkumu je menší výzkumný vzorek; výsledky šetření jsou aplikovatelné 

na edukační realitu zařízení, kde výzkum probíhal, naznačují ale i fenomény, které by se mohly vyskytnout v jiných zařízeních 

podobného typu. V průběhu tvorby práce autorka neměla možnost osobních konzultací (důsledek zrušení prezenční výuky na 

vysokých školách), text práce se ale intenzivně snažila konzultovat alespoň distančně. Výsledná práce má potenciál pro rozvoj 

pedagogické praxe v nemocničních zařízeních, text doporučuji k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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