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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 

Specifika práce  s žáky se sluchovým postižením v 

hodinách TV na prvním stupni ZŠ 



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 

 

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: 
 

Teoretická část práce má logickou výstavbu. V závěru teoretické části by bylo vhodné uvést shrnutí 

vyzdvihující nejpodstatnější informace vázané k tělesné výchově žáků se sluchovým postižením (KOI) i jejich 

vzdělávání obecně.  

Oceňuji přehled poradenských služeb nabízených SCP pro žáky se sluchovým postižením a představení 

organizací zaměřujících se na podporu dětí a dospělých osob se sluchovým postižením. 

Na straně 9 autorka uvádí původní a od roku 2016 již neplatnou definici speciálních vzdělávacích 

potřeb uvedenou v § 16 školského zákona. Podle platného znění je žákem se speciálními vzdělávacími 

potřebami, která „k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí 

nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo 

jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta“, jak studentka správně uvádí na str. 14. 

Ve vztahu ke kapitole věnované legislativnímu ukotvení vzdělávání žáků se SVP je klíčová změna § 16 

školského zákona, která dala základ pro přípravu vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, která nahradila vyhlášku č. 73/2005 Sb. Akční plány jsou dokumenty strategické 

povahy a pravidla vzdělávání jako neurčují, protože nejsou závazné. Klíčové a závazné parametry podpory žáků 

se SVP jsou zakotveny ve školském zákoně a jeho prováděcí vyhlášce č. 27/2016 Sb. 

Na straně 15 autorka ve výčtu pominula 2 specifická podpůrná opatření zavedená školským zákonem 

pro žáky se sluchovým postižením, kterými jsou služby tlumočníka znakového jazyka a přepisovatele pro 

neslyšící. Tlumočnické služby však zmiňuje dále v textu na str. 16. 

Správný název kurikulárního dokumentu upravujícího základní vzdělávání je Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání nikoliv RVP pro základní školy (str.17), jak má však autorka již správně 

uvedeno na str. 18. 

Ve aktuální speciálně pedagogické terminologii se odkláníme od pojmů „sluchově resp. zdravotně 

postižený“, je kladen důraz na využívání takových pojmů, které primárně zdůrazňují jedince a nikoliv postižení -  

žák resp. člověk se sluchovým postižením. 



Přímé citace by měly být psány kurzívou. Stylistická a jazyková úprava odpovídá nárokům kvalifikační 

práce. 

V empirické části práce autorka kvalitativní výzkumný design, kterým je případová studie. Výzkumné 

otázky jsou formulovány adekvátně cíli, jsou zaměřeny na nejdůležitější aspekty v hodinách výuky TV. Použité 

metody (pozorování a polostrukturovaný rozhovor) odpovídají zvolenému designu. Autorka k zodpovězení 

výzkumných otázek využívá mj. zkušenosti získané v prostředí školy samostatně zřízené pro žáky se sluchovým 

postižením. Oceňuji hledání metodické a odborné podpory pro práci i praxi autorky ve speciální škole. Speciální 

školy mohou sehrát klíčovou úlohu v podpoře rozvoje inkluzivního vzdělávání při přenosu dobré praxe 

v podpoře žáků s postižením do běžných škol. Autorka potenciálu spolupráce využila způsobem, který umožňuje 

získání potřebných poznatků i dalším zájemcům o řešené téma, kteří mohou tyto cenné informace čerpat z její 

práce. Pro ještě větší výtěžnost informací bych rozhovor s matkou žáka více zaměřila na zkušenosti 

s pohybovými aktivitami ve volném čase žáka a v rámci společných rodinných aktivit a postoj k nim. 

Práci celkově hodnotím jako pečlivě a se zájmem zpracovanou. Oceňuji snahu se tématu dále věnovat 

s cílem zpracovat sborník aktivit a her vhodných pro žáky s KOI. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Na straně č. 29 uvádíte, že za určitých okolností může základní škola žáka se sluchovým postižením 

odmítnout. Je tomu skutečně tak i v případě spádové základní školy? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

 


