
        Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

  

                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE 

 
Autor/ka DP: Martina Jinochová         Termín SZZ: květen 2019 

Název DP:         Datum posudku: 13. 5. 2019 

Vedoucího práce Oponentský 

Posuzovatel: Mgr. Klára Horáčková Posuzovatel:  

 

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 

 

Specifika práce s žáky se sluchovým postižením v 

hodinách TV na prvním 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: 
 
 Na úvod svého hodnocení bych ráda shrnula, že spolupráce s Martinou byla velmi intenzivní a pro mě osobně přínosná. Jedná se o pilnou 
studentku, která mě oslovila již ve čtvrtém ročníku a její cesta k výběru tématu byla poměrně dlouhá, nicméně dobře promyšlená a odůvodněná. 
Martina vychází především z vlastních pedagogických zkušeností, kterých není málo. Intenzivně se věnuje sbírání zkušeností při práci s dětmi 

mladšího školního věku i mimo školní prostředí. Pochází z učitelské rodiny, tudíž se odborným diskusím nevyhne ani doma, což zatím pozitivně 
ovlivňuje kvalitu jejích úvah nad školními situacemi. Její zájem a odbornost v oblasti výuky tělesné výchovy nakonec zvítězil a skrze zajímavé 
kontakty, ať už vlastní či mé, se dopracovala k problematice neslyšících žáků či žáků s vadou sluchu. Velmi si cením její motivace, tedy připravit 
se kvalitně odborně na situaci, že do její třídy bude začleněn žák s kochleárním implantátem.  
 Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je uvedená základní terminologií a kapitolou, která problematiku rámuje 
a obecně i legislativně ukotvuje. Dále Martina vypracovává kapitoly, které přináší poznatky v oblasti vzdělávání žáků se sluchovým 
znevýhodněním a také vysvětluje jakých pomůcek užívají, na jakém principu fungují a uzavírá tuto část popisem vybraných institucí, které 
s takovými žáky cíleně pracují. Dále představuje vzdělávací oblast Tělesná výchova, kterou konfrontuje na základě odborné literatury 

s problematikou práce s žáky se sluchovými vadami.  Empirická část je založena na pozorování a rozhovorech v prostředí speciální školy, která je 
zaměřena na podporu takových žáků. Získané poznatky pak Martina zpracovává pomocí otevřeného kódování a uvádí do souvislosti 
s formulovaným výzkumným problémem a výzkumnými otázkami. V závěru práce pak poznatky shrnuje ve vztahu ke své budoucí praxi v běžné 
škole. 
 Oceňuji Martiny smysl pro strukturovanost a uvádění poznatků do souvislostí. Teoretická část práce má logickou podobu a koresponduje 
s částí empirickou. Martina dokáže dobře pracovat s odbornou literaturou a zároveň využívá (a je si vědoma existence) kurikulárních dokumentů. 
Empirickou část plánovala Martina na základě studia metodologické literatury a intenzivně se věnovala sběru dat různými cestami, aby zajistila 
triangulaci výzkumu. Velké úsilí věnovala také zpracování získaných dat a příklady uvádí v příloze.  

Spolupráce s Martinou byla obohacující i pro mě, vzhledem k tomu, že se dané problematice plně odborně nevěnuji, nalezly jsme řadu paralel 
a společných prvků s mou oblastí odborného zájmu (vzdělávání žáků s OMJ). Získaná zjištění mohou být cenná pro všechny učitele, kteří působí 
ve třídě, kde je žák s vadou sluchu či obecně v heterogenní třídě. 

 
Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce ve studijním oboru Učitelství pro I. stupeň základní školy 

a vykazuje velmi malou shodu v systému Theses.cz s jiným dokumentem (< 5%).  

  

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Stručně shrňte, která zjištění z absolvovaných pozorování a rozhovorů pro vás byla nejvíce překvapivá či nejvíce 

přínosná do budoucí praxe?  

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Podpis: 

 


