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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 (např. 

s 33, 36 atd.) 

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: 

 

Diplomová práce se věnuje tématu výchovy a vzdělávání hospitalizovaných dětí mladšího 

školního věku, konkrétně se zaměřuje na potřeby těchto dětí a spolupráci učitele ve škole 

při nemocnici s učitelem z kmenové třídy žáka a jeho rodinou. Vysoce oceňuji vlastní 

volbu tématu i způsob zpracování diplomové práce, která je psána poutavou a čtivou 

formou. Po formální, jazykové i obsahové stránce celkově hodnotím práci jako výborně 

zpracovanou. Diplomová práce je tradičně rozdělena na teoretickou a praktickou část, 

které mají vyvážený poměr stran. Vlastní text je přehledně strukturován do jednotlivých 

kapitol, které na sebe logicky navazují. Autorka prokázala, že nejenom umí fundovaně 

pracovat s odbornou literaturou, ale že se citlivě zamýšlí nad výchovou a vzděláváním 

onkologicky nemocných dětí. Z celé práce je patrna osobní angažovanost diplomantky. 

 

V teoretické části provedla autorka rešerši dostupných odborných zdrojů vztahujících se 

k charakteristice dítěte mladšího školního věku a hospitalizaci dítěte. Velmi vhodně 

zařadila třetí a čtvrtou kapitolu, které tvoří přirozený most mezi teoretickou a praktickou 

částí, neboť se dotýkají samotného vzdělávání hospitalizovaných dětí v základní škole při 

nemocnici a související legislativě. Za nosnou část teoretické práce osobně považuji 

druhou kapitolu, která je co do rozsahu nejobsáhlejší, neboť je zpracována 

v souvislostech, které odkrývají nelehkou úlohu všech aktérů výchovy a vzdělávání 

hospitalizovaných dětí. Z pohledu dítěte se jedná o problematiku samotného onemocnění, 

průběh hospitalizace, prováděné výkony, prožívání nemoci až po nebezpečí psychické 

deprivace. Z hlediska rodičů dítěte je to samotný přístup k dítěti a výchovné postoje v 

rodině. V neposlední řadě jsou to lékaři, zdravotníci a učitelé v nemocnici. 

 

Výzkumná část je realizována jako kvalitativní výzkum, který vhodně diplomantka 

zacílila (s. 44) na 3 oblasti: vztah dětí k výuce v nemocnici, organizaci výuky v nemocnici 

a komunikaci s kmenovou třídou dětského pacienta. Autorka si je plně vědoma, že získaná 

data z kvalitativně zaměřeného výzkumu nelze považovat za obecně platné.  

 

Autorce se podařilo naplnit stanovený cíl shromáždit odborné poznatky vážící se 

k aspektům dlouhodobě hospitalizovaných dětí mladšího věku, které prostřednictvím 

realizovaného výzkumného šetření prokázaly, že přestože sledované děti mají díky 

individuálnímu přístupu učitelů k výuce v nemocnici velmi pozitivní vztah, tak jim chybí 

dětský kolektiv a školní prostředí, které kmenová třída v základní škole žákům nabízí. 

Empirická část byla realizována prostřednictvím kombinací metod rozhovorů a 

pozorování. Výzkumný soubor zahrnoval 6 onkologicky nemocných dětí mladšího 



školního věku a učitelku, která působí ve škole při nemocnici, kde byl výzkum realizován. 

Diplomantka velmi citlivě interpretovala získaná data, kvalitně zpracovala diskuzi, kdy se 

zamýšlela na dalšími možnosti rozšíření výzkumného šetření, citlivě komparovala 

poznatky z odborné literatury se získanými daty realizovaného výzkumného šetření ke 

klasifikaci hospitalizovaných dětí, individuálnímu přístupu a organizaci výuky ve škole 

při nemocnici a zapojení rodičů při vzdělávání hospitalizovaných dětí (s. 61 – 62).  

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Autorce doporučuji, aby po dohodě s vedoucí práce výsledky diplomové práce 

publikovala v nějakém pedagogickém časopise z hlediska osvěty učitelů, jak nejenom 

vzdělávat dlouhodobě nemocné dítě, ale co učinit pro efektivní spolupráci mezi 

kmenovým učitelem a učitelem v nemocnici. Ze závěrů diplomové práce by bylo přínosné 

po domluvě s učitelkou v nemocnici zpracovat např. i osvětový materiál (např. formou 

otázek a odpovědí ke způsobu a organizaci výuky ve škole při nemocnici) pro rodiče 

dlouhodobě hospitalizovaných dětí k podpoře efektivní spolupráce. 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Pokuste se formulovat základní principy, které by měl respektovat učitel kmenové 

třídy hospitalizovaného dítěte ve snaze o efektivní spolupráci s učitelem ve škole 

při nemocnici. 

2. V čem spatřujete největší přínos realizovaného výzkumného šetření pro vaši 

budoucí učitelskou praxi? 

3. Bylo něco, co vás v průběhu realizovaného výzkumného šetření překvapilo, s čím 

jste nepočítala? 

 

 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce ve studijním 

oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy a nevykazuje žádnou shodu v systému 

Theses.cz s jiným dokumentem. 


