
   

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

  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 jevhodně 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

Vedoucí práce:

Autor/ka magisterské práce

HODNOCENÍ  Závěrečné  M A G I S T E R S K É  práce

UNIVERZITA KARLOVA

Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky

Posudek  OPONENTA nebo VEDOUCÍHO

Analýza dosavadního řešení problému:

Výzkumná část, pokud je obsažena:

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Vzdělávání žáků s problémovým chováním na středních školách

Mgr. Adriana Drbalová



  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

  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.  

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila aktuální téma, celková kvalita práce je ovšem poznamenána formálními 

chybami. Úvodní kapitoly se opírají o adekvátní výběr odborné literatury, je zde patrná snaha autorky o komplexní 

popis výchozí teorie, zároveň není možné nevšimnout si některých jazykových nepřesností (např. str. 16 "mezi hlavní 

vlastnost pravé lži je to..."). V praktické části je chvályhodný dobrý výběr citací z výpovědí respondentů, které 

vhodně ilustrují výsledky šetření, samotné vyhodnocení výsledků je jen velmi stručné a nepřináší žádná doporučení 

pro další rozvoj praxe. Pro diplomovou práci nevhodné je použití ich-formy (str. 51, 61). Výhradu mám rovněž k 

délce práce, která má pouze 54 stran vlastního textu (počítáno od úvodu k závěru - přičemž doporučené minimum je 

60 stran). V přílohách uvedený ilustrativní přepis rozhovoru je poněkud nešťastně nadepsán jako "seznam příloh". 

Klepněte sem, vyberte známku.CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 

Analytická část:



s Otázky k obhajobě MAGISTERSKÉ práce:

Dne: 2.9.2017 Podpis:

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila aktuální téma, celková kvalita práce je ovšem poznamenána formálními 

chybami. Úvodní kapitoly se opírají o adekvátní výběr odborné literatury, je zde patrná snaha autorky o komplexní 

popis výchozí teorie, zároveň není možné nevšimnout si některých jazykových nepřesností (např. str. 16 "mezi hlavní 

vlastnost pravé lži je to..."). V praktické části je chvályhodný dobrý výběr citací z výpovědí respondentů, které 

vhodně ilustrují výsledky šetření, samotné vyhodnocení výsledků je jen velmi stručné a nepřináší žádná doporučení 

pro další rozvoj praxe. Pro diplomovou práci nevhodné je použití ich-formy (str. 51, 61). Výhradu mám rovněž k 

délce práce, která má pouze 54 stran vlastního textu (počítáno od úvodu k závěru - přičemž doporučené minimum je 

60 stran). V přílohách uvedený ilustrativní přepis rozhovoru je poněkud nešťastně nadepsán jako "seznam příloh". 

1. Respondenti Vašeho výzkumného šetření zmiňují využití dotazníku B3 - kdo je autorem tohoto 

dotazníku a k čemu tento dotazník slouží? 2. Zaznamenala jste nějaké významnější rozdíly ve výpovědích 

respondentů v závislosti na odlišných typech SŠ?  







































Oponent:

Vedoucí práce:Oponent:

Oponent nebo Vedoucí práce (klepněte sem__)

Sloupec1

VÝBORNĚVELMI DOBŘE

DOBŘE

NEVYHOVĚLA
NEVYHOVĚL

Klepněte sem, vyberte známku.
PRŮMĚR

přidělen koeficient je zaškrtnuta nějáká hodnota?jsou  ve skupině zaškrtnuty všechny otázky?

1,50

1

2

2,00

2

patrná 

zkušenost

2

2,67

2

3

3



3,00

3

3

3

3,00

3

3

3

2,00

2

;

2

2,36Prosíme,            NEJPRVE BEZ ZNÁMKY tiskněte ANEBO pošlete emailem Ivana.Hubalova@pedf.cuni.cz 

PODRUHÉ se známkou tiskněte - a to podepište a doručte katedře sppg.       Díky.









































x



zaškrtněte položku

Prosíme,            NEJPRVE BEZ ZNÁMKY tiskněte ANEBO pošlete emailem Ivana.Hubalova@pedf.cuni.cz 


