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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném  poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 
 

           A            B          C           N 
1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 
formulačně 
zřetelná. 

Drobné nedostatky 
v obsahové a/nebo 
funkční formulaci. 

Nefunkční 
formulace formálně 
(např.příliš obecná) 
i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 
celek, přesahuje 
obsah DP v jeho 
hlubší reflexi a 
hodnocení, reaguje 
na cíle, obsahuje 
argumentované 
stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 
neobsahuje širší 
reflexi problému, 
nehodnotí nebo 
neobsahuje 
stanovisko autora, 
neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 
dokumentováno, 
zřejmé oddělení 
převzatého a 
vlastního. 

Nezřetelné oddělení 
převzatého a 
vlastního, drobné 
nedostatky 
v citacích a 
seznamu literatury. 

Chybějící odkazy, 
nepřesné, nesprávně 
uváděné infor. 
zdroje, seznam liter. 
neodpovídá citacím, 
apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 
náležitosti 
(anotace, klíčová 
slova, angl.název, 
rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 
obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 
úroveň 

Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost. 

Drobné nedostatky 
ve stylistice a/nebo 
gramatice. 

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady):  

Nevyhovuje zcela. 

 
B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  
A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 
 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 
vymezit problém k řešení 

          
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Logická struktura výkladu           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části 
 
 

          
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Autorský přínos           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Grafická vizualizace textu jako nástroj ke zlepšení dovednosti čtení 
s porozuměním u žáků s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ  



 
Empirická úroveň, resp. část 

Vymezení úkolů (cílů)            
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 
empirických postupů 

          
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Autorský přínos           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

 
C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 
  
 Lucie se ve své práci zabývá využívání grafické vizualizace textu za účelem lepšího čtení s porozuměním u žáků s odlišným 
mateřským jazykem. Toto úzké zaměření si Lucie sama specifikovala již na počátku naší spolupráce, což oceňuji. Vycházela 
z vlastních zkušeností z praxe. Působí již druhým rokem jako asistentka žáků s odlišným mateřským jazykem na základní škole 
v Praze. V teoretické části práce nabízí Lucie šest opodstatněných kapitol týkajících se nejdříve obecně inkluzivního vzdělávání, 
vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a výuky češtiny jako druhého jazyka, přechází ke čtení s porozuměním 
a k vizualizaci obsahu jako jednomu z principů práce v heterogenní třídě. Teoretickou část práce uzavírá kapitolou, kterou tvoří 
výčet prostředků a pomůcek napomáhajících vizualizaci. Oceňuji závěr teoretické části práce, který tuto část dobře shrnuje. Lucie 
využívá české i zahraniční aktuální dostupné literatury. Empirická část práce je přehledně zpracována do tří částí. Lucie vhodně 
formuluje výzkumné otázky a doplňuje je vazbou na vlastní praxi. Situaci zkoumaného žáka dobře popisuje prostřednictvím 
kazuistiky. Doplňuje ji i rozhovorem s žákem  samotným a jeho vyučující. Veškerá práce s žákem je doplněná komentářem Lucie 
a shrnutím, což usnadňuje orientaci. Výzkumná část práce vrcholí metodickým doporučení pro tvorbu pracovních listů. Dále pak 
zodpovězením výzkumných otázek a vyhodnocením výzkumu. 
 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Popište, jak využijete své zkušenosti získané v rámci práce asistentky u žáků s OMJ jako učitelka na 1. stupni ZŠ. 
2. V závěru píšete: „Celou empirickou část považuji za velmi zásadní, neboť pro mě osobně to znamenalo sledovat posun v 

chování žáka, se kterým pravidelně pracuji.“ Jak byste využila dovednosti ze zpracování výzkumu v praxi učitelky na 1. 
stupni ZŠ? 

3. Myslíte si, že některý ze zdrojů vámi použité odborné literatury použijete i ve své budoucí praxi? V případě, že ano, 
který a proč? 
 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 
 
 
 

Podpis: 

 


