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Indikátory kvality MAGISTERSKÉ práce
Označte x , zda a v jaké míře předložená práce obsahuje následující
znaky A-F:

A

Koef. 1

koef. 2

koef. 3

Koef. 4

Obsahuje

Spíše
obsahuje

Spíše Neobsahuje

Neobsahuje

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.
B

x

Analýza dosavadního řešení problému:

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

Výzkumná část, pokud je obsažena:

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).
C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a zdůvodněné.
Způsob a obsah interpretace dat či údajů umožňuje zpracování
závěrů.
D

x

x

Analytická část:

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů.
D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (nejde např. jen komentované
vyjádření číselných či slovních údajů).
D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů,
doporučení, výstupů práce.
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x
x
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.)
E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální pedagogiky
resp. příbuzných oborů.
E3 Přínos pro obor je formulován.
F

x
x
x

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

CELKOVÉ HODNOCENÍ magisterské práce, návrh klasifikace:

DOBŘE

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.

V teoretické části se autorka zabývá klasifikací, projevy, příčinami a prevencí poruch chování. V kap. 2.1. v přehledu
etopedických zařízení chybí střediska výchovné péče. Na s. 23 „Do dětského domova, dětského domova se školou mohou být děti
umístěny pouze diagnostickým ústavem…“ - toto již na základě legislativy několik let neplatí. Kap. 3 je zaměřena na inkluzi, stupně
podpůrných opatření, vzdělávání žáků s poruchami chování v souvislosti s inkluzí. Zde autorka cituje ze základních pramenů – ne
vždy přesně vymezuje přímé citace.
Problematická je část praktická. Jedná se o kvalitativní průzkum, kazuistiky působí chaoticky, jejich zpracování neodpovídá z
hlediska metodologie. Jsou popsány zbytečné detaily, neopravené překlepy, neodborné vyjadřování, např. s. 42 „Protože jsem
nemusela přelétat od jednoho žáka k druhému, ale mohla jsem se naplno věnovat konkrétnímu jedinci“, s. 69 “To ale musí jít v
pedagogickém procesu bokem“ aj.
Formulované hypotézy sice souvisí s cílem práce, ale nejsou hypotézami. Termín „celkové kazuistiky“ není správný. V některých
částech diplomové práce by byly vhodné přímé citace, např. klasifikace poruch chování, podpůrná opatření atd.
Koncepce práce vzhledem k tématu není správně volená. Na základě zpracování teoretické části diplomové práci doporučuji k
obhajobě.

Otázky k obhajobě MAGISTERSKÉ práce:

O jaké konkrétní poruchy chování u uvedených kazuistik se jednalo?
Je v České republice ZŠ zaměřená na děti s poruchami chování?
Kolik ochranných výchov je přibližně v současnosti v etopedických zařízeních?

Dne: 2.9.2017

Podpis:
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