
   

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 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 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: Podpis:

Jaké jsou možnosti využití výsledků Vaší práce?

  Studentka Dagmar Salzmanová za cíl svého diplomového úkolu stanovila přiblížit práci MP Plzeň s osobami bez domova, a to 

také z jejich hlediska a prací přispět k systematické pomoci. Název práce neodpovídá zcela jejímu obsahu. Vychází ze své 

dlouholeté zkušenost s osobami na okraji společnosti při práci u Městské policie Plzeň, a jak je z textu zřejmé i z osobních postojů 

k  pomoci a respektu. 

 Teoretická východiska pokrývá vybranými tématy, relevantními zkoumanému problému, v logické návaznosti. 

Základním krokem k terénnímu šetření byla dlouhodobá příprava přiblížit se zkoumaným osobám a získat jejich důvěru k 

opakovaným osobním  rozhovorům.

Pro empirickou část studentka zvolila vícečetnou případovou studii osob bez domova ve větším městě. Metodika výzkumu se 

smíšeným přístupem je velmi dobře popsána i zdůvodněna, v kvanti i kvalitativní části. 

 Data shromážděná v terénu zpracovala autorka popisnou statistikou v tabulkách s komentáři, textová data jednoduchou 

analytickou procedurou  zpracovala do narativní zprávy s kontextuálními popisy a přímými citacemi výpovědí.  Odpovědi na 

výzkumné otázky jsou vyvozeny z analýz korektním popisným postupem, uvádí je v přehledném členění.

      Práce je založena na dlouhodobém intenzivním kontaktu s účastníky, je dobře uspořádána,  z předepsaných bodů DP žádný  

nechybí. Závěry obsahují doporučení a vlastní náhled autorky. 

       V textu zůstalo několik gramatických nedostatků, převážně ve shodách a lehké stylistické neobratnosti.

Stanovené cíle autorka splnila. Samotné terénní šetření, osobní kontakt a věnovaná pozornost byla, soudím, přínosem i pro 

samotné zúčastněné osoby bez domova.  Autorka pěkně vyjádřila přínosy práce pro sebe a možnosti přispět k pomoci pro osoby 

na okraji společnosti.  Závěrem zcela souhlasím s jejím výrokem: „Věřím, že každý projev respektu je účinný.“

        Předložená práce je na dobré rovni a splňuje podmínky kladené na závěrečné práce ve studovaném oboru. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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