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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.  

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. Drobné 

nepřesnosti 

v odkazech a bibl. 

údajích. 

Nezřetelné oddělení 

převzatého a 

vlastního textu. 

Chybějící odkazy, 

v DP jsou uvedeny 

části textů, které 

jsou převzaty a 

nejsou citovány, 

popř. se jedná o 

přímé citace, které 

jsou chybně 

označeny1. 

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. 

 

                                                 
1 s. 20-21, 36-37, 40, 41 – není jasně oddělený vlastní a přejatý text, přímé citace nejsou v uvozovkách a 

vypadají jako vlastní nebo parafrázovaný text. Např. na s. 40 je text převzat přímo z elektronického zdroje pouze 

jsou vypuštěna ve větách některá slova či části. Na s. 43 je přímá citace pasáže, ale zdroj není citován 

(http://www.pppfm.cz/ivp_asistent_pedagoga.php). 

http://www.pppfm.cz/ivp_asistent_pedagoga.php
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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 se ve své diplomové práci věnovala tématu asistenta pedagoga v mateřské škole. 

Jedná se o velmi důležité téma, u něhož rozšiřování informační základny prostřednictvím 

výzkumných šetření je opodstatněné a přínosné pro teorii i praxi.  

Diplomová práce je jasně strukturovaná do kapitol. Práce je celkově psaná vhodným 

jazykem. V teoretické části autorka předkládá informace o pozici asistenta, rozdělení asistentů 

pedagoga, jejich významu, spolupráci s rodiči, pedagogy a ŠPZ. Dále prezentuje výsledky 

výzkumného šetření. Práce usiluje o systematičnost, obsahuje však velkou řadu formálních i 

obsahových nedostatečností, které snižují její celkovou kvalitu a přínos. 

   

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

V úvodu práce autorka vymezuje pojem integrace a inkluze, jehož stejnou definici pak 

ještě jednou uvádí v kapitole 3, aniž by použila další literaturu a lépe osvětlila vysvětlení, 

které u použitého zdroje není ideální. V části Úvod navíc uvádí definici kvalitativního 

výzkumu, pojmů polostrukturovaný rozhovor, otevřené kódování a standardizovaný dotazník, 

což patří případně až do metodologie empirické části. Dále jsou zde problematicky 

formulované cíle a terminologické nepřesnosti (standardizovaný dotazník není kvalitativní 

metodou, s. 9) 

Terminologickým problémem je i to, že autorka někde hovoří o asistentu pedagoga (dále 

AP) pro děti se SVP široce, někde pouze o AP pro děti se zdravotním postižením, přičemž 
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odůvodnění tohoto zúžení není v daných částech textu uvedeno (např. s. 22, 23, respondentská 

otázka apod.). 

Výklad v kapitole 1 a 2 usiluje o podrobnost prezentovaných informací, ale bylo by třeba 

je více uvnitř kapitoly strukturovat a komentovat. Autorka na několika místech práce používá 

starou legislativu (např. citace v ŠZ na s. 24, 27 již není a vymezení dětí a žáků se SVP je 

formulováno v aktuální znění ŠZ jinak, než studentka v práci uvádí). Toto je problém, protože 

na starém vymezení a dělení dětí s SVP je postaven výklad kapitoly č. 2. Doporučuji tedy 

minimálně dát do errat celou kapitolu 2. Chybí závěr teoretické části DP. Obsah kapitol je 

popisný, autorka neanalyzuje pojednané problémy, bylo by vhodné popsané informace více 

komentovat. 

Výzkumné otázky nepokrývají zcela ideálně hlavní cíl empirické části práce (sledování 

úlohy a postavení AP ve vymezení cíle vs. spolupráce v HVO, s. 45). Část vyhodnocení 

dotazníku přináší jak sumarizovaná data v podobě grafů, tak jejich slovní popis. Autorka však 

opakuje stejná data ve dvojí formě, chybí však hlubší komentování a vysvětlení grafů, které 

by opodstatnilo tuto duplicitu, která navyšuje rozsah textu. Některé otázky v dotazníku jsou 

sice položeny i rodičům, ale – dle mého názoru – rodiče spíše nejsou dostatečně informováni 

a kvalifikováni pro jejich zodpovězení (např. ot. B4, C2, C4). Někde se nachází neadekvátní 

zobecnění z malého počtu respondentů na obecné tvrzení, např. o postojích pedagogů 

k inkluzi (s. 54) či rozšíření AP ve školách (s. 60). 

V závěru práce chybí kapitola Diskuse, která by byla velmi užitečná, protože realizované 

šetření obsahuje mnoho výstupů, které by bylo třeba reflektovat. Zařazení kapitoly 9 

Doporučení pro praxi není jasné, neboť kapitola žádná doporučení pro praxi neobsahuje. 

Práce rozsahem přesahuje standardní rozsah diplomové práce, na druhou stranu jsou 

v teoretické části vloženy obsahy, které by zde být nemusely (např. informace o diagnostice 

dětí se sociálním znevýhodněním v kapitole o typech AP). 

 

Celkově je možné DP hodnotit jako méně zdařilou. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1) Na s. 35 píšete: „Specifické podpůrné opatření je Individuální vzdělávací plán (IVP). 

Tento připravuje příslušný asistent pedagoga“ – je to opravdu tak, že AP tvoří IVP? Toto 

píšete opět na s. 36. Posuďte, zda k tomu má příslušnou kvalifikaci, ověřte. 

2) Zvažte, zda délka rozhovorů (uvádíte 3–6 minut) umožňuje jít do hloubky a opravdu 

zjišťovat zkušenosti a názory pedagogů, jak citujete v teoretické metodologické 

literatuře, která charakterizuje přínos metody sběru dat rozhovor. Je např. možné 

z velmi stručné odpovědi učitelů implikovat závěry o funkčnosti spolupráce mezi 

učitelem a AP (s. 62)? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


