
   

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: 17.05.2021 Podpis:

1. Zmiňujete dvě skupiny dětí, jež dotazník sebepojetí již znaly - věděla byste kdo a jakým způsobem s dotazníkem v 

diagnostickém ústavu pracuje?                                                                                                          2. V práci zmiňujete, že po 

administraci dotazníku proběhla také reflexe aktivity - zaznamenala jste nějaké výrazné emoční reakce dětí?

   Autorka se ve své diplomové práci zabývá důležitým tématem sebepojetí u dětí, které se nachází ve velmi náročné situaci (či 

spíše situacích) ovlivňující jejich psychosociální vývoj. I přes značné překážky v podobě pandemických restrikcí se autorce podařilo 

zpracovat velmi kvalitně teoretickou i praktickou část práce. V teoretické části práce je detailně popsána problematika sebepojetí 

ve vztahu k psychosociálnímu vývoji dětí a pubescentů, realita dětí umisťovaných do diagnostických ústavů a souvislosti v podobě 

problematického chování dětí. V části zabývající se sebepojetím a chováním dětí bych autorce doporučila podepřít zjištění také 

zahraničními zdroji, jež by mohly danou problematiku doplnit a rozšířit. Výzkum je přímo spjat s tématem práce a použité nástroje 

i výzkumný vzorek jsou odpovídajícího charakteru. Při zpracování výzkumu bych chtěla vyzdvihnout samostatnost autorky a 

využití zkušeností z předchozího studia. Zpracování výsledků a závěrů výzkumného šetření je kvalitní a obecně využitelné v oblasti 

etopedie a příbuzných oborů. Autorka v praktické části práce odhaluje spíše podprůměrné sebepojetí jedinců výzkumného vzorku, 

jež vztahuje do souvislosti s teoretickými poznatky. Jako obzvláště přínosné hodnotím shrnutí podprůměrných hodnot v 

subškálách sebehodnocení chování, popularity a pocitů štěstí. Tento společný jev může být vodítkem jak k budoucímu zaměření 

intervence tak k vyzdvihnutí potenciálu využití Dotazníku sebepojetí jako možného nástroje monitorování potřeb a efektivity 

intervence v jednotlivých oblastech u jedinců umístěných v diagnostických ústavech. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

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