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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 

(0-5)1 
1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 
odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

5 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod  
a zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 

3 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost  
a provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 
poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

5 

4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací, 
absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 
stylu 

5 

5. Věcná správnost  
a přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost, 
podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 
schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

5 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 
danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 
potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

5 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
 

Předkládaná diplomová práce představuje projekt zaměřený na rozvoj interkulturní komunikační 
kompetence (IKK) prostřednictvím četby úryvků z díla postkoloniální literatury, konkrétně románu 
The Whale Rider od novozélandského spisovatele Witi Ihimaera u žáků 9. třídy ZŠ. Na velmi 
zdařilé práci Barbory Míkové bych ráda vyzdvihla několik aspektů, díky nimž se čtenáři dostává do 
rukou vyzrálý a inspirativní text. Jedná se o aktuálnost tématu vzhledem k řadě výzev, kterým 
v současnosti čelíme (globalizace, migrace, fake news); vynikající propojení teoretické a praktické 
části, kdy se jednotlivé fáze přípravy a realizace projektu opírají o relevantní teoretická východiska, 
přehledně představená a kriticky vyhodnocená v teoretické části;  a v neposlední řadě dobře 
připravený, do detailu promyšlený a citlivě strukturovaný projekt včetně jeho vyhodnocení.  
 
Účinnost projektu, během něhož žáci pracovali s vybranými texty po dobu 9 vyučovacích jednotek, 
jinými slovy, zda se podařilo zvýšit povědomí o maorské kultuře a rozvinout IKK, zůstala však 
neověřena. Autorka reflektuje průběh jednotlivých aktivit, interpretuje dílčí úspěchy a neúspěchy na 
základě znalosti respondentů a vyučovacího kontextu, nicméně se stále pohybuje v subjektivní 
rovině. Z práce není jasné, zda pro své komentáře či shrnutí diskuzí žáků používala audio či 
videozáznamy. Studentské hodnocení projektu mělo být dle mého názoru realizováno písemně 
formou krátkého dotazníku a s určitým časovým odstupem. Po formální a stylistické stránce je 
práce na vynikající úrovni. 

                                                      
1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 



 
 
Témata a náměty k diskusi při obhajobě 
 

Jakým způsobem probíhal záznam odučených hodin? Měla autorka k dispozici audio nebo video 
nahrávky? Vedla si deník? 
 
Mohla by autorka přiblížit, v čem spočívá problematičnost měření IKK a jaký je nejčastější způsob 
jejího měření? 
 
Aktivity na rozvoj IKK v 1. a 2. hodině (např. srovnání maorské a české legendy) nefungovaly tak 
dobře jako v následujících hodinách. Proč tomu tak podle autorky bylo? Navrhla by autorka na 
základě této zkušenosti jiný úkol, případně jaký?  
 
 

Práci tímto doporučuji
 

nedoporučuji
 

k obhajobě.2 

 
Datum: 12. září 2018 
 
Podpis: 

                                                      
2
 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 


