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Název závěrečné práce: Integrace žáků-cizinců do základních škol 
 

Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  
Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1, B3, F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné 

A1 Jazyková úroveň (dodržení odborného stylu práce, gramatika, stylistika)   X  

A2 Dodržení stanoveného rozsahu   X  

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 8/2015, vč. Přílohy č. 

1 k Opatření děkana č. 8/2015) 
 

 
X  

B Úvodní část 

B1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru  X   

B2 Jasná formulace tématu a cíle práce (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, 

co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle (SMART) 
 

X 
  

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve školství, nikoli shrnutí subjektivních zkušeností 

z vlastní praxe 
 

 
X  

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury 
  X  

C2 Relevantní odkazy na odbornou literaturu    X 

C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází) 
   X 

D Výzkumná část 

D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce   X  

D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat) 
 

 
X  

D3 Vhodné výzkumné metody a nástroje    X 

E Analytická část 

E1 Kvalitní analýza získaných faktů a údajů     X 

E2 Kvalitní interpretace zjištěných výsledků    X 

E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce   X  

F Závěry. Přínos pro studovaný obor 

F1 Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce   X  

F2 Shrnutí hlavních myšlenek celého textu    X 

F3 Adresné vyjádření o využití práce   X  

F4 Využitelnost pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde skutečně o odborně 

fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy či školství 
 

 
X  
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Klady práce: 
 

➢ Autorka zpracovává velmi aktuální téma oboru a akcentuje v práci aktuální témata 

školského managementu 

➢ Oceňuji využití osobní zkušenosti autorky a zhodnocení této zkušenosti v BP 

➢ Oceňuji definování základních pojmů v úvodu práce, usnadňuje to orientaci v textu  

 

Nedostatky práce: 
 

➢ Práce je na hranici minimálního požadovaného rozsahu – má pouze 70633 znaků včetně mezer 

(minimum je 72000) 

➢ Nepřesná citační norma, např. str.14 Jak uvádí Radostný L., (2011, s. 10) – správně bez 

uvedení iniciály křestního jména, nepřesně uvedené internetové zdroje 

➢ Na některých místech nemá BP správný formát (např. str.28) 

➢ Nepřesně uvedené zákonné normy – např. vyhláška o vzdělávání žáků se SVP – správně se 

jedná o vyhlášku 27/2016 v platném znění 

➢ Část na str. 9 popisující školský management mi přijde trochu mimo kontext zbytku textu. 

➢ Na str. 26 autorka poměrně nejasně popisuje vliv češtiny na zařazování žáků-cizinců do 

jednotlivých ročníků, není zcela zřejmé, kde se opírá o vlastní názor a kde o odbornou 

literaturu  

➢ Na str. 27 uvádí autorka izolovanou větou, že další podporou žákovi může být asistent 

pedagoga, nespecifikuje ale blíže podmínky jeho přidělení. 

➢ Asistenta pedagoga zmiňuje opět na str. 28 v souvislosti s nízkým sociokulturním postavením, 

u kterého je možné čerpat výhody pro integraci žáka – autorka ale neuvádí žádné podmínky, 

za kterých je možné realizovat podpůrná opatření, ani nezasazuje tato tvrzení do odborného 

kontextu.  

➢ V kapitole 3.1.1 není zřejmé, zda se jedná o názor autorky nebo o citace z literatury. Při 

bližším zkoumání textu je možné dohledat tento odstavec: „Je třeba zajistit několik 

podstatných věcí při přijetí žáka–cizince do školy. Nejprve stanovit osobu, která bude 

zodpovědná za integrační proces žáka. Pokud je ve škole větší počet žáků–cizinců, bylo by 

dobré zřídit pozici koordinátora vzdělávání cizinců, který by měl na starost dohled nad 

přístupem k žákům–cizincům, přizpůsobení obsahu výuky a rozvrhu. V případě, že taková 

osoba není, integrační proces bude především pod dohledem třídního učitele, eventuálně za 

pomocí metodika prevence primárně patologických jevů.“ v publikaci: Praktické aspekty 

vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Tuto publikaci sice autorka ve zdrojích 

uvádí, ne ale v této části.  

➢ Část První den ve škole je pravděpodobně celá čerpána z publikace Žáci s OMJ v českých 

školách také bez uvedení tohoto zdroje, případně není zřejmé, k čemu se uvedený zdroj 

vztahuje  

➢ Žádost o vzdělání na str. 36 by bylo lepší umístit do přílohy 

➢ Autorka realizuje dle svých slov kvalitativní výzkum, nicméně při interpretaci dat se uchyluje 

k zevšeobecňování (ředitelé pražských škol se přiklání, všechny školy berou… ). Celkové 

vyhodnocení získaných dat odpovídá spíše kvantitativnímu přístupu 

➢ Vyjádření „skoro všechny školy“ považuji za nepřesné, myslím, že v počtu pěti škol bylo 

možné uvést tento údaj přesně. 

➢ Na str. 38 autorka nečekaně zařazuje komparaci se situací v Ruské federaci, v teoretické části 

ale práci komparativním směrem neorientovala. 

➢ Doporučení je spíše subjektivním popisem autorčiny zkušenosti než výstupem z dat a práce na 

BP 

➢ V závěru považuji odstavec věnující se nedostatečnému počtu publikací s informací o založení 

AUČCJ za nadbytečný, nejedná se o závěry BP 
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Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 22.4.2019. 
 

  

Hodnocení práce: Práce vykazuje řadu nedostatků, ke kterým by se měla autorka vyjádřit u 

obhajoby, v několika oblastech nesplňuje požadavky kladené na tento typ práce. Celkově a 

s přihlédnutím k průběhu obhajoby hodnotím práci jako akceptovatelnou a splňující požadavky 

na daný typ práce v oboru Školský management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Požádala bych autorku, aby se vyjádřila k nedostatkům práce – především upřesnila 

neurčité údaje typu „skoro všechny školy“ apod.  

2. Rovněž bych požádala autorku, aby správně popsala podmínky, za jakých může mít 

žák-cizinec přiděleného asistenta pedagoga a další podpůrná opatření.  

3. Požádala bych autorku, aby si znovu pročetla své výsledky výzkumu a zamyslela se 

nově nad doporučeními vyplývajícími z dat.    

 

 

V Praze 12. května 2019  

 

 

Zuzana Svobodová 


