
   

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
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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 

hypotéz.)

x 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 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 

skutečností (nikoliv zkrácený obsah). 
x

F3 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: 3.5.2016 Podpis:

K faktorům,které ovlivňují úspěšnost terapie i zvládání řečových kompetencí dětí s KI, patří i 

skutečnost,že dítě navštěvuje speciální MŠ pro sluchově postižené,což je uvedeno u všech 

probandů s KI,kromě č.16,kde údaj chybí.Tento fakt není nikde komentován,jistě je i součástí 

odpovědi na výzkumnou otázku s.63.Jaké faktory ovlivňují průběh terapie dětí s KI v 

předškolním věku,proto doporučuji zodpovědět v průběhu obhajoby.

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

Cílem předložené DP je podle autorky seznámení s problematikou kochleární implanace a sledování 

faktorů,které ovlivňují úspěšnost terapie a rozvoje řečových kompetencí dětí s KI.Práce svědčí o dobré 

orientaci autorky ve zvolené problematice,znalosti adekvátních metod šetření,dále o dobré orientaci v 

převážně domácí odborné literatuře a schopnosti práce s prameny.Připomínky:není dodržena norma 

rozsahu textu na stránce,v seznamu literatury chybí řada titulů zmiňovaných v 

textu,např.Křesťanová,Gong 2009,str.15,Krahulcová,2003,str.21,Kabelka s.28,Klenková 

s.53,atd.Grafické zpracování textu není jednotné (např.zvýraznění proloženým písmem s.51,kurzivou s 

49,různými body s.45,48).Označení subtestů Slovní zásoba a Slovní porozumění s.88 nekoresponduje s 

popisem téhož testu na s.66.K formálním připomínkám patří i nejednotné a nedůsledné užití zkratek (i 

bez vysvětlení,KI,CI,jinde plné znění).Přes uvedené připomínky práce splňuje požadavky kladené na DP 

a proto ji doporučuji k obhajobě.

Analytická část 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: 
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