
   

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: 

15.05.2021
Podpis:

1. Na str. 15 zmiňujete, že výkon ústavní výchovy může probíhat v různých zařízeních spadajících pod různá rezortní 

ministerstva. Jak přesně to v současnosti je? V jakých zařízeních mohou být umístěny děti ve výkonu ústavní výchovy a 

pod které rezorty jednotlivá zařízení spadají? 2. U jedné dívky z Vašeho výzkumného šetření (dítě č. 10) se ukázaly 

výsledky v oblasti sebehodnocení jako kriticky nízké - jaké formy podpory a intervence byste v takovém případě 

doporučila?     

Práce se sebepojetím u dětí a mladistvých umístěných v ústavní výchově může mít zásadní vliv na jejich současnost i budoucnost, 

zvolené téma tedy považuji za důležité pro speciálněpedagogickou praxi. Výchozí teorie je v práci popsána podrobně, autorka 

zjevně vycházela z pečlivě zpracované rešerše; chvályhodné je zohlednění realizovaných výzkumů a projektů (z oblasti sebepojetí 

dospívajících a prevence/intervence u dětí a mladistvých v ústavní výchově). Ve vlastním výzkumu autorka sledovala sebepojetí u 

deseti dětí z dětského diagnostického ústavu. Vzhledem k psychologickému ladění použitých výzkumných nástrojů (Dotazník 

sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris; Kresba stromu) bych uvítal podrobnější informaci o možných limitech využití těchto 

nástrojů v dalších pomáhajících profesí (tj. u pedagogů a dalších ne-psychologů) - toto by bylo ještě vhodné doplnit v rámci 

obhajoby práce. Získaná data jsou prezentována přehledně, následující intepretace je jasná a jednoznačně poukazuje na 

závažnosti situace dětí v ústavní péči a na potřebu intenzivní psycho-sociální podpory těchto dětí. Jakkoli to nebylo cílem práce, 

byla by celkovému vyznění práce prospěla třebas jen krátká kapitola zaměřená na potřebné formy intervence (tj. doporučení do 

praxe, které by reagovala na výzkumná zjištění - v aktuální podobě práce jen stručně naznačená v závěru). Celkově ale hodnotím 

práci jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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