
   

Název magisterské 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 X

  B

B1 Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů našich a 

zahraničních autorů. Obsahuje přehled názorů vztahujících se k 

tématu na základě odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých 

zdrojů včetně internetových.

X

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text, a kde o analýzu odborné literatury 

(nejedná se o souhrn mechanických výpisků z literatury). Text je 

vhodně členěn a logicky vystavěn.

X

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. X

C2 Stanovení výzkumného problému a výzk. otázek. 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

  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. X

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (nejde např. jen komentované 

vyjádření číselných či slovních údajů).
X

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů, 

doporučení, výstupů práce.
X
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  E Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor:

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo cíle stanoveného v práci. 

(Není redukováno na výsledky a interpretaci výzkumu, přijetí či 

odmítnutí 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 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: 
22.05.2017

Podpis:

Teoretická část práce je spíše dobrá, obsažná. Dílčí témata mohla být lépe zvolena, uspořádána a provázána.            V 

části výzkumné nacházím některá pochybení, bylo dobře možné je napravit. Stanovený popisný cíl („zjištění úrovně 

dílčích aspektů školní zralosti“) už překračují hypotézy porovnávající sledované výkony. Formálně jsou h. sice správně, 

zobecňují však tvrzení na celou populaci předškolních dětí, k tomu není zvolený vzorek reprezentativní. Z pohledu 

metodologie výzkumu je leccos v pořádku - nechybí metodický úvod, ani popis vzorku i sběru dat, použití statist.testů, 

ale ne vždy správný je závěr z jejich výsledků. Především chybí odpovídající hypotézy nulové o náhodnosti rozdílů ve 

výkonech a to působí nejasnost ve formulaci závěrů. Neplatí, že grafy potvrdí či vyvrátí hypotézy! Popisná statistika dat, 

je neúplná. Autorka vícekrát argumentuje průměry za celé skupiny dat, což nejen nestačí, ale nezohledňuje míry 

rozptylu dat -pak ani neznáme vypovídací schopnost průměru . Chybí mi grafy rozložení u některých dat, pro dvě čísla 

jsou zas zbytečné. K rozhodnutí o hypotézách autorka zvolila a zdůvodnila-oceňuji neparametrický test. U prvé h. 

uváděný výsledek statist.testu platí těsně jen o existenci rozdílu, ne už o stanovené h. "dívky lepší než chlapci". Tam je 

rozhodující jednostranná významnost testu překračující určenou hranici nejistoty 5% a 1. hypotézu nelze přijmou. Závěr 

u všech tří h. je vyjádřen přijímáme/odmítáme nulovou hypotézu", což by znamenalo opak. V závěrech autorka uvedla 

už rozšířený cíl a platnost výsledků omezila na zkoumaný vzorek. Stále ale argumentuje rozdílem průměrů. Jak vyznívá 

z textu, hodnotí i průměry měření za skupinu podle norem testů stanovených pro jednotlivce. Má to dobrý smysl? 

Závěry i doporučení jsou stručné, minimálně interpetovány a nejsou konfrontovány s údaji z literatury. Formální stránka 

práce je vcelku na dobré úrovni.  Přes uvedené výhrady předložená práce splňuje podmínky kladené na závěrečné 

diplomové práce v oboru speciální pedagogiky.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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