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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 

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 

Realizace multikulturní výchovy v programu Začít spolu 
na 1. stupni základní školy  
 



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: 
 
Studentka Milena Mírná svou volbou tématu diplomové práce a přístupu k tomuto výběru v mých očích prokazuje jistou formu občanské 
angažovanosti. Je si vědoma, že problematika multikulturního vzdělávání v našich školách zdaleka není ustálená a považována za samozřejmé 
průřezové téma pro všechny předměty. Její přístup a přemýšlení nad tématem je důkazem vyzrálého vhledu do situace na českých primárních 
školách. Informovanost českých učitelů o metodách a možnostech začleňování a realizace multikulturní výchovy do výukového procesu je 
navzdory množství nabízených kurzů v rámci DVPP či odborných publikací nebo konferencí dosti žalostná. Často se jako pedagog setkávám 
s názory, že není nikterak povinné či nutné takové téma ve školním prostředí reflektovat. Milka touto volbou ukazuje, že dané téma je třeba 
neustále vracet do odborné diskuse a zajímat se o výzkumné práce a iniciativy různých organizací v této oblasti.  
Její zamýšlení se nad integrací tohoto tématu do vyučovacího procesu v programu Začít spolu považuji za velmi poučené a vhodné. 
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce Milka nejdříve vymezuje základní pojmy, se kterými dále v celé práci 
pracuje. Dále zasazuje do kontextu průřezové téma Multikulturní výchova a možné přístupy k jeho realizaci. V poslední části teoretické části práce 
se věnuje vzdělávacímu programu Začít spolu, v jehož rámci pak realizuje svůj výzkum. 
Empirická část práce popisuje charakteristiku, plán, cíle a průběh realizace výzkumu, tedy projektové práce v průběhu jednoho týdne na téma 
Předsudky a my, a co vy? V 5. ročníku ZŠ. 
Milka celotýdenní práci precizně dokumentuje, je tedy velmi cenné pro budoucí učitelé, ale i pro učitele z praxe, si tuto práci přečíst a využít ji 
jako inspiraci před tím, než začnou sami plánovat podobné projekty. Každé centrum aktivit je podrobně reflektováno a doloženo citacemi 
jednotlivých žáků. Milka v projektu vhodně využívá i propojení s výukou angličtiny a jsem přesvědčena, že se jedná o příklad dobré praxe. Některé 
závěry a shrnutí jsou popsána poněkud obecně a věřím, že by Milka dokázala jít do větší hloubky pří reflexi, považuji to však i za vlastní pochybení, 
že jsem ji v průběhu naší spolupráce na tuto skutečnost dostatečně neupozornila. Celotýdenní projekt pro žáky je plánován tak, že všechny centra 
aktivit jsou spolu provázána. Jsem přesvědčena, že největší síla a přínos tohoto výzkumu je právě v plánu aktivit a jejich dílčím rozboru.  

 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Na straně 62 píšete: „Pozorování této upřímné diskuze mezi žáky bylo velmi zajímavé, a myslím, že přispělo i ke 
zlepšení určitých vztahů ve třídě.“ Jak přesně taková diskuse prospěla vztahům ve třídě a co vy osobně považujete 
za vhodné při předcházení problémových situací v kolektivu třídy jako je tato? 

2. Pokuste se na základě této intenzivní zkušenosti zformulovat vaše očekávání od školy, kde byste chtěla učit, čím 
by se měla vyznačovat? Na co se zaměříte při výběru školy, kde budete chtít pracovat? 

 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 
 
 

Podpis: 

 


