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                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE

Autor/ka DP:  Bc. Oldřiška Zemanová

Termín SZZ: 
Název DP:  Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení

 

Datum posudku: 3. 5. 2019

Vedoucího práce Oponentský
Posuzovatel:Mgr. Irena Hanyš Holemá, PhD. 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

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:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:

Autorka již v úvodu textu jasně představuje cíle své diplomové práce jako celku, snaží se o
vymezení pojmů, které vnímá pro obsah práce jako zásadní, bohužel tak nelogicky vedle sebe
staví  pojmy  korespondující  jak  s  teoretickou  částí  práce  tak  s  empirickou  –  výzkumnou
metodologií.  V teoretické části práce se autorka velmi podrobně a komplexně věnuje otázce
legislativního zakotvení práce asistenta pedagoga a historického kontextu vzniku této pozice. S
nepatrnými nepřesnostmi / např. rozsah přímé a nepřímé práce/ popisuje realitu vztahující se ke
zřizování  funkce  asistenta  pedagoga,   jeho  kvalifikačním předpokladům a  financování  této
funkce. Oceňuji části textu věnujících se otázkám inkluzivního vzdělávání a funkci asistenta
pedagoga,  jako  jedné  z  důležitých  forem  podpůrných  opatření.  Autorka  neopomenula  v
teoretické části práce ani důležitý aspekt fungování asistenta pedagoga a to jeho spolupráci s
učiteli a rodiči.
Obsahem praktické části je popis a vyhodnocení kvalitativního výzkumu, který pomocí metod
polostrukturovaných  rozhovorů  a  standardizovaných  dotazníků  posuzuje  míru  důležitosti
povolání  asistenta  pedagoga.  Autorka  si  pokládá  výzkumné  otázky,  které  se  týkají  velmi
subjektivně hodnotitelných oblastí. Přestože autorka získá velké množství informací, je jejich
předložení  pro  jejich,  již  zmíněnou  subjektivitu,  velmi  zhuštěné  a  nepřehledné.  K  lepšímu
zorientování v získaných datech napomáhají tabulky, při jejichž vypracování autorka využila
metody otevřeného kódování. Výsledky dotazníkových šetření jsou pak přehledně zaneseny v
grafech, které autorka doplňuje komentářem. 
Autorce se daří výsledky svého výzkumu shrnout v závěru práce. 

     

     Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Autorka předkládá přehlednou charakteristiku účastníků výzkumu. Velké množství získaných
informací se snaží ve své práci shrnout a vyhodnotit. Na otázky, které jsou součástí použitých



metod,  odpovídají  respondenti  předvídatelně  s  velmi  subjektivním  přístupem  a  na  základě
individuálních zkušeností, takže výsledky výzkumu přinášejí předpokládatelná data. 

       
     
    Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Která zjištění Vašeho výzkumu Vás nejvíce zaujala?
Která ze zkoumaných oblastí potřebuje dle Vás zásadnější podporu a kdo se na ní může podílet?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:


