
   

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

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:

Podpis:

Analytická část 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: 

Na s. 71 diplomantka uvádí: „Díky výzkumné otázce č. 1, kdy mě zajímalo, zda jsou děti vzdělávány ve 

věkově heterogenních třídách, jsem si potvrdila domněnku, která koresponduje s názorem Gajdošové a 

Dujkové (2008), a sice tu, že učení i hra ve věkově smíšených třídách bývá úspěšnější, neboť mladší děti 

se mohou od těch starších učit nebo se jim snaží vyrovnat, a tak se více snaží při běžných denních 

činnostech.“

Mohla by diplomantka upřesnit, na základě kterých odpovědí dospěla k potvrzení výše uvedené 

domněnky? 

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

V teoretické části autorka charakterizuje předškolní období v životě dítěte, aspekty školní zralosti, 

možnosti jejich rozvíjení a program Začít spolu (čtenář by možná v této souvislosti uvítal alespoň 

stručné seznámení s jinými vzdělávacími programy mateřských škol realizovanými v ČR). Při zpracování 

vychází z různých zdrojů, bohužel často na tyto zdroje nedokáže v textu správně – a jednotným 

způsobem – odkazovat. Například internetové zdroje jsou v textu často uváděny pouze ve formě 

odkazů na internetové stránky, nesprávně jsou uváděny články z odborných časopisů (odkazem pouze 

na konkrétní číslo a rok vydání časopisu, bez uvedení jména autora), objevují se chyby v dataci 

citovaných děl, řadu nedostatků lze najít i v seznamu literatury ad. Výhrady lze mít také k výběru 

literatury – např. při vymezování školní zralosti by jistě bylo vhodnější vycházet z relevantní literatury 

od renomovaných odborníků než z internetových stránek nakladatelství vydávajícího pracovní sešity 

pro předškoláky.  

Podstatnou část praktické části tvoří prezentace odpovědí respondentek (je škoda, že nejsou uvedeny 

alespoň základní údaje o zařízeních, která reprezentují), které se diplomantka pokouší interpretovat a 

dávat do souvislostí, v některých případech však zůstává pouze u jejich reprodukce. Dle mého názoru je 

škoda, že se autorka nepokusila vytěžit prostřednictvím rozhovorů s respondentkami více informací.
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