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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:

Klepněte sem, vyberte známku.

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.

Teoretická východiska jsou po obsahové stránce popsána poměrně dobře, zejména je dobře charakterizována vlastní pozice
školního speciálního pedagoga (v kapitole 6). Drobné chyby se ale objevují v rovině formální: Místy chybí čárky ve větách (úvod,
str. 14...); členění kapitoly 3.2 je poněkud matoucí (viz otázky k obhajobě); stejně tak se nabízí otázka, proč je popis IVP (který
patří mezi podpůrná opatření) řazený mimo kapitolu č. 3 věnovanou podpůrným opatřením. Drobné nepřesností se objevují i v
odkazování - na str. 21 a 22 jsou opakovaně uvedeny v odkazu čtyři autorky, zatímco v seznamu literatury je u téhož zdroje
uváděna pouze jedna autorka (Kucharská). Výzkumná část práce působí jako celek zdařilým dojmem, chvályhodné je využití
smíšené výzkumné strategie, metodologie je popsána dostatečně podrobně. Získaná data jsou prezentována přehledně; diskuze
sice není samostatně uvedena, ale volně zasahuje do vybraných částí textu při prezentaci dat i do závěru práce. Formální chybou
je použití ich-formy (str. 48-50, 72, 74-75), chválím naopak správné uvedení příloh. Práce se sice zabývá tématem už poměrně
dost popsaným, ale ve výsledku znamená určitý přínos pro obor, byť třebas jen v posílení argumentů pro obhajobu pozice školních
speciálních pedagogů.

Otázky k obhajobě MAGISTERSKÉ práce:

1. Na str. 16 uvádíte, že od 2. stupně podpůrných opatření je možné nárokovat pozici asistenta pedagoga - jak je to
přesně s asistenty ve 2. stupni PO? Může poradenské zařízení u žáka ve 2. stupni PO doporučit podporu asistentem
pedagoga? 2. Úvod kap. 3.2.1 a rovněž rozdělení podkapitol 3.2.1 až 3.2.4 vytváří dojem, jakoby žáci se specifickými
poruchami učení (resp. pozornosti a chování) nepatřili do skupiny žáků se zdravotním postižením - je to tak správně?
Upřesněte.

Dne: 27.12.2017

Podpis:
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