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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.

x

B

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.
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

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.
F2 Bibliografie uvedena dle platné normy.

x
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.

Jako celek působí práce dobře, je patrné, že si autorka dala velmi záležet a že je pro ni téma osobně důležité. Teoretická část je
ovšem poněkud naddimenzovaná a určitě mohla být i stručnější, zejména u kapitol 2, 3, 4 je vztah k tématu práce jen volný a šlo
by text redukovat. Obsahově jsou východiska práce popsána velmi podrobně, formálně správně, snad jen nepatrnou chybou jsou
ojediněle chybějící čárky ve větě. Snaha postihnout sledovaný fenomén v kontextu je chvályhodná, místy však svádí k až
nadbytečnému teoretizování (např. v kap. 13). Velký rozsah praktické části je ospravedlnitelný, pro výzkum autorka zvolila
smíšenou strategii s využitím kvalitativních postupů (rozhovory, pozorování) i kvantitativních nástrojů (sociometrické dotazníky).
Chvályhodný je celkový přístup k prezentaci dat formou případové studie vybrané třídy, která v mnoha ohledech nabývá až
etnografické povahy. Zobrazení dat je přehledné, správné je vyhodnocení dat a bez chyby je doplněna i diskuze. V celkovém
vyznění má práce potenciál stát se zdrojem inspirace jak pro učitele, tak i pro školní poradenské pracovníky v ZŠ (nejen
waldorfského typu) – autorka v závěru zmiňuje, že teoretická část práce již byla využita její kolegyní pro tvorbu preventivního
programu, osobně ale vnímám jako inspirativní pro praxi spíše část praktickou.

Otázky k obhajobě MAGISTERSKÉ práce:

1. Jaká může být role školního speciálního pedagoga při prevenci a intervenci v oblasti šikany? 2. V úvodu kapitoly 13.4
píšete o „výchově k násilí“ – patrně jde o překlep, v kontextu není příliš srozumitelné – vysvětlete. 3. Při zpětném
pohledu na Vámi prezentovanou studii skupiny žáků, napadá Vás ještě nějaké další možné opatření, které by mohlo
vylepšit atmosféru daného kolektivu?

Dne: 30.12.2017

Podpis:
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