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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

Mgr. Marie Komorná

Využití myofunkční terapie u osob s NKS

Autor práce:

Bc. Sandra Janečková

Analýza dosavadního řešení problému

Výzkumná část, pokud je obsažena

HODNOCENÍ  ZÁVĚREČNÉ  Mgr.  PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky

Vedoucí práce:

POSUDEK  OPONENTA nebo VEDOUCÍHO PRÁCE
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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

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.  

Analytická část 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: 

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

Vlastnímu výzkumu předchází podrobně zpracovaná část teoretická, ve které autorka propojuje 

poznatky ze zdrojů věnujících se MFT (historický vývoj, faktory indikující její využití, očekávaný přínos, 

průběh a zásady myofunkční terapie, využitelné pomůcky a také možnosti vzdělávání v této oblasti) s 

poznatky z anatomie, fyziologie a patofyziologie orofaciálního systému. Zaměřuje se také na průběh 

dýchání, sání, žvýkání a polykání a důsledky nesprávné funkce těchto mechanismů. 

Ve výzkumné části diplomantka promyšleně formuluje výzkumné problémy, otázky a cíle a stanovuje 

hypotézy. Pro výzkum byla zvolena kvantitativní metoda a výzkumným nástrojem byl dotazník. Lze 

ocenit, že v rámci přípravy výzkumu kol. Janečková neopomněla ani na předvýzkum a konzultace s 

metodoložkou. Do vlastního výzkumu se diplomantce podařilo zapojit 170 logopedů (39 logopedů 

pracujících ve školství, 46 logopedů ve specializační přípravě a 85 klinických logopedů), dotazník byl 

mezi respondenty distribuován elektronickou formou. Na základě zjištěných výsledků se autorka 

pokouší analyzovat míru a možnosti využití MFT logopedy v České republice. Zjištěná data interpretuje 

a dává do souvislostí, nechybí ani formulace přínosu nejen pro praxi speciálně pedagogickou, resp. 

logopedickou, autorka naznačuje také možnosti aplikace MFT v rámci oborů, jako je zubní lékařství, 

ortodoncie, otorhinolaryngologie, foniatrie, neurologie, fyzioterapie či pediatrie.

  

Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni, jazykové ani formulační nedostatky se v práci téměř 

nevyskytují, práci doplňují přehledně zpracované tabulky a vhodně zvolené přílohy. 

Oceňuji autorčin samostatný přístup při psaní práce a realizaci výzkumu. 

Předkládaná práce splňuje kritéria kladená na diplomové práce a ráda ji doporučuji k obhajobě. 
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Otázky k obhajobě MAGISTERSKÉ práce:

Dne: Podpis:

1. Ve kterých oblastech Vy sama spatřujete největší význam myofunkční terapie? 

2. U kterých typů NKS má podle Vás myofunkční terapie největší význam? Proč?

Vlastnímu výzkumu předchází podrobně zpracovaná část teoretická, ve které autorka propojuje 

poznatky ze zdrojů věnujících se MFT (historický vývoj, faktory indikující její využití, očekávaný přínos, 

průběh a zásady myofunkční terapie, využitelné pomůcky a také možnosti vzdělávání v této oblasti) s 

poznatky z anatomie, fyziologie a patofyziologie orofaciálního systému. Zaměřuje se také na průběh 

dýchání, sání, žvýkání a polykání a důsledky nesprávné funkce těchto mechanismů. 

Ve výzkumné části diplomantka promyšleně formuluje výzkumné problémy, otázky a cíle a stanovuje 

hypotézy. Pro výzkum byla zvolena kvantitativní metoda a výzkumným nástrojem byl dotazník. Lze 

ocenit, že v rámci přípravy výzkumu kol. Janečková neopomněla ani na předvýzkum a konzultace s 

metodoložkou. Do vlastního výzkumu se diplomantce podařilo zapojit 170 logopedů (39 logopedů 

pracujících ve školství, 46 logopedů ve specializační přípravě a 85 klinických logopedů), dotazník byl 

mezi respondenty distribuován elektronickou formou. Na základě zjištěných výsledků se autorka 

pokouší analyzovat míru a možnosti využití MFT logopedy v České republice. Zjištěná data interpretuje 

a dává do souvislostí, nechybí ani formulace přínosu nejen pro praxi speciálně pedagogickou, resp. 

logopedickou, autorka naznačuje také možnosti aplikace MFT v rámci oborů, jako je zubní lékařství, 

ortodoncie, otorhinolaryngologie, foniatrie, neurologie, fyzioterapie či pediatrie.

  

Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni, jazykové ani formulační nedostatky se v práci téměř 

nevyskytují, práci doplňují přehledně zpracované tabulky a vhodně zvolené přílohy. 

Oceňuji autorčin samostatný přístup při psaní práce a realizaci výzkumu. 

Předkládaná práce splňuje kritéria kladená na diplomové práce a ráda ji doporučuji k obhajobě. 
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