
   

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 

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. 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

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:

Analytická část 

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační 

stupeň: 
VÝBORNĚ

Práce autorky Moravové se zabývá vysoce aktuální problematikou, která současně patří již 

dlouhodobě ke klíčovým  výzkumným záměrům katedry speciální pedagogiky PedF UK v Praze.  

Předložené zpracování se zaměřuje na oblast postojů studujících vysokoškoláků se zdravotním 

postižením k vysoskoškolskému vzdělávání. Autorka si stanovuje vedle hlavního výzkumného cíle 

řadu dílčích cílů, volí s ohledem na ně vhodnou výzkumnou metodu z oblasti kvalitativního 

výzkumu. Obsahy  11 rozhovorů přehledně analyzuje a intepretuje. Rozhovory však nejsou v 

přílohách dokumentovány ( stačil by 1 přepsaný rozhovor). Výzkumný soubor je podrobně 

popsán, výzkumný proces taktéž. Empirickou část předchází část popisně deskriptivní a analytická. 

V ní se autorka opírá o aktuální statistické údaje UIV. Lze vytknout, že ne všechny přehledové 

statistické tabulky ( převzaté z UIV i jiných zdrojů) jsou dostatečně okomentovány a opatřeny 

popisem, zda vykazují absolutní či relativní četnost. Z toho důvodu jsou některé těžko využitelné 

bez vyhledání primárních pramenů ( viz např. tab. 7 str.27). Jinak je práce po stránce formální i 

obsahové bez připomínek. Doporučuji ji k obhajobě.

Str.24  Vysvětlete níže citované sdělení … Nedochází k určitému zkreslení interpretací 

statistiky UIV ? Z jakého celku žáků je vyčísleno těch 70% s mentálním postižením ? 

Nevzniká záměna pojmů „mentální postižení „kognitivní poruchy“, které označují spíše 

SPU ? 

„Trhlíková, Vojtěch (2010) hovoří o tom, že převažujícím druhem zdravotního postižení v 

rámci středoškolského vzdělávání je postižení mentální (až kolem 70 % žáků), dále se 

jedná o vývojové poruchy (12 %) a souběžné postižení více vadami (8 %).“
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