
Název práce:

Indikátory kvality MAGISTERSKÉ práce Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Oznaète x, zda a v jaké míøe pøedložená práce
obsahuje následující znaky A-F:

Obsahuje Spíše
obsahuje

Spíše ne-
obsahuje

Ne-
obsahuje

A Klíèové znaky: úvodní èást
A1 Zøetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální

pedagogika resp. pøíbuzných oborù. x

A2 Jasná a zøetelná formulace tématu a cíle/cílù práce. Co
má být ovì øeno, zjištì no, èeho má být dosaženo, co
chce autor zjistit.

x

B
B1 Konkrétní pøíklady teoretických i praktických pøístupù

našich a zahranièních autorù. Práce obsahuje pøehled
názorù vztahujících se k danému tématu na základì
odborné literatury. Pøimì øený rozsah použitých zdrojù
vèetnì internetu.

x

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

x

C
C1 Výzkumná èást se vztahuje k tématu a cíli práce. x
C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožòuje
hypotézy formulovat).

x

C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a
zdùvodnì né, zpùsob a obsah interpretace dat èi údajù
umožòuje zpracování závì rù.

x
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D
D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktù a údajù. x
D2 Zjištì né výsledky jsou interpretovány (napø. nejde jen

komentované vyjádøení èíselných údajù). x

D3 Zpùsob a obsah interpretace umožòuje zpracování
závì rù, doporuèení, výstupù práce. x

E
E1 Závì reèná èást hodnotí, zda bylo dosaženo

stanoveného cíle práce. (Závì r práce není redukován
jen na výsledky a interpretaci výzkumu, na potvrzení èi

x

E2 Výstup práce je obecnì využitelný pro oblast speciální
pedagogiky resp. pøíbuzných oborù. x

E3 Pøínos pro obor je formulován. x

F Prezentace - formální úroveò práce
F1 Odpovídající jazyková úroveò, dodržení formálních

náležitostí a struktury (titulní list, èestné prohl. resumé,
klíèová slova, obsah aj), grafická a typografická úroveò
práce.

x

F2 Resumé obsahuje struèný souhrn øešených a zjištì ných
skuteèností (nikoliv zkrácený obsah). x

F3 Bibliografie uvedena dle platné normy. x

Komentáøhodnotitele :
Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce mùže
vyjádøit, zda autor pracoval samostatnì , práci si náležitì organizoval, byl kreativní apod.

Otázky k obhajobì MAGISTERSKÉ práce:

Dne: 20.5.2014 Podpis:

Analytická èást

Závì ry a zhodnocení pøínosu práce pro obor

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikaèní stupeò:

Autorka zvolila téma velmi aktuální a zpracovává je zasvì cenì , je zøejmé, že se sama prakticky
podílí na øešení této problematiky. Výchozí teoretická èást je dùkladnì zpracována. K metodika
empirické èásti jekorektní. Analýza každého ze zkoumaných osmi jednotlivých pøípadù je dobøe
provedena. Souhrnné hodnocení je zpracováno promyšlenì , shrnuje a komentuje získané
poznatky a opakující se problémy a uvádí návrhy na øešení. Problematika je u nás nová a dosud
málo zkoumaná. Autorka formuluje doporuèení, která byla vyžádána MPSV, a mají tak nadì ji
na uplatnì ní. Pøipomínky k práci mám pouze marginální: s prùmì rem hodnot je nezbytné
uvést alespoò jejich variaèní rozpì tí, to zde vypovídá dostateènì ; bibliografické citace nejsou
uvedeny vždy dùslednì podle normy.) Práce je pro obor pøínosná. Splòuje také požadavky
kladené na tento typ závì reèných prací v daném oboru.
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