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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: 01.06.2018 Podpis:

Jak by mohla vypadat sekundární analýza?                                                                                                                                              

V teoretické části je také zpracován systém podpůrných opatření. Mají u této skupiny dopady i podpůrná opatření 

vyšších stupňů?                                                                                                                                                                                      

Které výsledky práce považuje autor za stěžejní?  

Autor se v předložené práci zabývá problematikou ADHD v období adolescence, pro práci je motivován učitelskou praxí - vychází z 

toho, že daná problematika zatím není příliš probádaná. Zajímají ho informace a postoje vyučujících, ale také samotných žáků s 

ADHD - klade si otázku, jak je vzdělávání žáků ovlivněno tímto vývojovým problémem.                                                                           

Autor člení práci na část teoretickou a praktickou, v té první z nich se zabývá obligátními tématy, jako je definice, 

symptomatologie, diagnostika a terapie, vzdělávání. Zajímavou kapitolou je přehled obtíží žáků s ADD/ADHD z hlediska věku. 

Publikační zdroje jsou spíše tuzemské, autor pracuje s odbornou literaturou celkem korektně.                                                                                                                                                                                                

Praktická část práce ve svém úvodu seznamuje čtenáře s odůvodněním výzkumného záměru a výzkumnými otázkami - hodlá zjistit 

názory a povědomí o problematice a přístupy k žákům s ADHD v období středoškolského vzdělávání. Výzkumnou metodou se mu 

stal dotazník, na otázky odpovědělo 7 žáků a 9 učitelů SŠ.                                                                                                                                  

V následujících kapitolách autor předkládá výsledky, jedná se o prosté odpovědi a jejich frekvenci, škoda, že nebyla použita 

sekundární analýza, která by přinesla skutečné interpretace.                                                                                                                                                                                   

Práce se poměrně dobře čte, obsahuje skutečně jen drobné formální prohřešky.                                                                                    

Vzhledem k poměrně frekventovanému tématu je shoda s jinými dokumenty 5 % - nevýznamná.                                                                                                             

Doporučuji práci k obhajobě. 

Klepněte sem, vyberte známku.CELKOVÉ HODNOCENÍ  magisterské práce, návrh klasifikace: 
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