
   

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

  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: 

21.6.2017
Podpis:

1/ V dotazníkovém šetření se postoje asistentů pedagoga a jejich studentů rozešly v otázce,  zda jim vyhovuje spíše 

individuální nebo skupinová práce. Můžete to blíže vysvětlit?                                                                                                     

2/ Doporučujete u odsouzených studentů s mentálním postižením více času věnovat finanční gramotnosti, pracovním 

návykům a výchově k respektu vůči autoritám. Nabízí se otázka: Jak se brání asistenti pedagoga ve vězeňském SOU 

vztahovým rizikům a udržují si autoritu?                                                                                                         3/ Kazuistika ods. 

"M" uvedená na závěr vyvolává otázky: Má smysl vzdělávat 63letého recidivistu? Je možné změřit efekt vynaložené 

práce všech pedagogů a asistenta v tomto případě? Nalézá se v oblasti financí, či prevence kriminality?

Práce po všech stránkách prokazuje, že ji napsala autorka, která dlouhodobě působí ve speciálním školství a kromě toho se s 

přehledem orientuje v oblasti vězeňství. Silnou stránkou autorky je dobrá znalost řízení SOU v podmínkách vězeňství a zkušenosti 

z každodenní praxe komunikace se studenty, kterými jsou odsouzení se všemi osobnostními specifickými zvláštnostmi typickými 

pro vězeňskou populaci. Slabou stránkou této práce je formálně metodická úprava praktické části, kde nebyly dostatečně 

zvýrazněny výzkumné otázky, či hypotézy. Následkem toho ani nesporně zajímavé poznatky z rozsáhlého dotazníkového šetření a 

kauistiky nebyly využity pro exkluzívní prezentaci v závěru. Originální myšlenkou je již samotné téma uplatnění asistentů 

pedagoga v SOU ve Věznici Vinařice a porovnání zkušeností a optimistických postojů asistentů pedagogů s pocity odsouzených 

studentů. Vzdělávání odsouzených samo o sobě je prevencí kriminality, a to nejen zlepšením šance uplatnit se na trhu práce po 

propuštění, ale celkovým kultivačním efektem. Zvládnuté téma, samostatnost a kreativita jsou tedy důvodem pro pochvalu od 

vedoucího práce. Práce mohla být mnohem lepší, kdyby autorka nespěchala, ale v její zátěžové profesi je nedostatek času na péči 

o vlastní záležitosti příslovečný, práce prokazuje, že prioritou je pro ni vždy zájem o potřeby studentů, kteří si často ani o pomoc 

sami říci nedovedou.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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