
   

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: 29.5.2018 Podpis:

1, Autor na s. 13 uvádí, že děti s ADHD hůře chápou symboliku. Mohl by přiblížit, co je tímto myšleno?

2, Jaké jiné metody sběru dat by mohl autor použít, aby získal odpovědi na své výzkumné otázky? 

3, Jaká zjištění považuje autor za poměrně překvapivá? 

4, V čem se dle autora liší vhodný pedagogický přístup k mladším dětem s ADHD a k adolescentům s ADHD? 

Teoretická část svou kvalitou převyšuje část empirickou. Slabou stránkou je především způsob nakládání s datovým materiálem.  

Student v metodologické pasáži deklaruje, že se jedná o kvalitativní studii, ale prezentace dat tomuto neodpovídá, resp. chybí 

jednoznačnější metodologické vymezení a odůvodnění stavby výzkumného designu a také metod analýzy dat. 

Výslednou prezentaci dat (v práci chybně uvedena jako kapitola Diskuze ) lze vnímat pouze jako primární analýzu dat, kdy jsou v 

tabulkách uvedeny autentické odpovědi respondentů, které student následně shrnuje, případně doprovází komentářem 

kvantitativního charakteru. Bohužel postrádám sekundární analýzu dat, kde by autor pracoval s kategoriemi napříč celým 

dotazníkem a celým zkoumaným souborem, nikoliv pouze otázku po otázce, ale spíše pracoval s obsahovou analýzou. 

Celá metodologie je sice sycena zájmem autora podat pokud možno plastický obraz potíží adolescentů s ADHD, ale zařazení 

výpovědi matky jednoho z potencionálních respondentů není metodologicky vhodné.  Data jsou sice prezentována, ale postrádám 

větší akcent na jejich interpretaci a také explicitní odpovědi na výzkumné otázky. Je škoda, že na poměrně vyváženou teoretickou 

část autor nenavázal i při koncipování empirické části. Ta by si jistě zasloužila větší propracovanost. Po formální stránce musím 

upozornit na chybějící číslování tabulek, které by čtenáři pomohlo v orientaci v datech. Oceňuji aplikační potenciál práce, osobní 

angažovanost a empatii autora vůči dětem a adolescentům s ADHD.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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