
   

Název 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 
obsahuj

e

Spíše ne-
obsahuje

Ne-
obsahuj

e

  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. Práce obsahuje přehled 
názorů vztahujících se k danému tématu na základě 
odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých zdrojů 
včetně internetu.

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb. 
literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisků 
z literatury).

x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x

C2 Stanovení výzkumného problému. 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

Analýza dosavadního řešení problému

Výzkumná část, pokud je obsažena
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  D
D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x
D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 

komentované vyjádření číselných údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování 
závěrů, doporučení, výstupů práce. x

  E
E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného 

cíle práce. (Závěr práce není redukován jen na výsledky 
a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení 

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 úrove ň 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 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 
skutečností (nikoliv zkrácený obsah). 

x

F3 Bibliografie uvedena dle platné normy. x

          Komentá ř 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.  

Auto Otázky k obhajob ě DIPLOMOVÉ práce:

Dne: 12.6.2013 Podpis: O.Opekarová

1. Provedla jste průzkum názorů a postojů žáků běžných ZŠ, kteří se zúčastnili Projektu "Společná škola 
v přírodě?  2. Které běžné zájmové aktivity mohou provozovat žáci s těžšími formami autistických 
poruch?   3. Jaká je podle vás situace v nabídce vzdělávání pracovníků zájmových aktivit mládeže z 
hlediska speciální pedagogiky? 

Závěry a zhodnocení p řínosu práce pro obor

Předložená DP autorky M.Novotné je věnována problematice stojící relativně na periferii zájmu většiny 

odborníků, kteří se zabývají výchovu a vzděláváním dětí s autismem. Proto jsem pozorně sledovala 

aktivity  autorky směrované k odborným zdrojům, jež jsou poměrně ome-zené, proto autorka musela 

čerpat ze zdrojů tématicky spíše vzdálených. Autorka v teoretické části pak náležitým způsobem 

objasňuje základní odborné kategorie, podává uspokojivý přehled dílčích symptomů determinujících 

stanovení konkrétního typu autistických  poruch, což je důležité pro následnou odbornou péči, 

vč.speciálně pedagogické. Autorka také připo- míná moderní trendy, jako je celoživotní a inkluzivní 

vzdělávání, což je vhodným propojením s praktickou částí DP. V části praktické pak autorka nabízí 

výsledky z průzkumného šetření, které bylo zaměřeno na exploraci dat o mimoškolních a zájmových 

aktivitách dětí s autismem. Za stěžejní považuji originální část, kde autorka na základě výsledků ze 

zmiňovaného průzkum- ného šetření nabízí vlastní Projekt (Škola v přírodě společně), s prvky 

inkluizivních přístupů, který přímo v praxi sloužil jako didaktický plán pro společné aktivity žáků běžných a speciálních ZŠ, a z něhož čerpala ve své práci.Z celkové úrovně DP je zřejmé, že autorka disponuje mnoha cennými odbornými zkušenostmi z práce se žáky s mimořádnými specifickými výchovnými potřebami, a dále rovněž prokazuje velmi dobrou úroveň schopnosti koncepční práce. 

Analytická část 
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