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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 

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 

Interpretace výsledků výzkumu           

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 si vybrala ke zpracování téma málo probádané a tudíž kladoucí vyšší nároky na 

vyhledávání adekvátních odborných zdrojů, jejich propojování a hodnocení. Dalším 

důvodem náročnosti zvoleného tématu je jeho citlivost a vysoké nároky na profesionální a 

citlivý přístup při komunikaci s dětskými pacienty a jejich rodinnými příslušníky. Řešení 

tématu je velmi potřebné. 

Diplomantce se v souladu s cílem práce podařilo shromáždit odborné poznatky vážící se k 

aspektům dlouhodobé hospitalizace dítěte. Ve své práci shromáždila a analyzovala 

relevantní domácí odbornou literaturu vážící se k tématu, doplnila ji zdroji legislativními a 

populárně naučnými. Poznatky z odborné literatury zdařile propojuje a interpretuje. Text je 

psán poutavým a kultivovaným jazykem.  Domnívám se, že některé části teoretického 

oddílu práce by mohly být zprostředkovány učitelům 1. stupně ZŠ a rodičům dětských 

pacientů v některém z profesně zaměřených časopisů (např. v časopise Rodina a škola). 

Záměr empirické části práce je velmi prospěšný. Rodičovská ani odborná veřejnost nemá 

většinou moc informací o tom, jaká je praxe fungování vzdělávání dlouhodobě 

hospitalizovaných dětí, a jak probíhá či by mohla probíhat spolupráce mezi kmenovým 

učitelem žáka a učitelem při nemocnici. 

Zvolené metody – pozorování a rozhovor byly vhodně zvoleny a vhodně se doplňují. 

Veronika projevila citlivý přístup v komunikaci s učitelkou, dětmi i jejich rodiči a v souladu 

s etickými pravidly měla na zřeteli vždy v popředí zájem dítěte, ne zájem výzkumný. 

Ačkoli, jak sama autorka uvádí, není možné výsledky jejího výzkumu zobecňovat, a ačkoli 

je nutné si uvědomovat, že méně obsáhlé odpovědi žáků jsou způsobeny kontextem, ve 

kterém děti svou nemoc prožívají,  domnívám se, že sesbíraná data a jejich analýza a 

interpretace přinesla zajímavý vhled do reality vzdělávání dlouhodobě hospitalizovaných 

dětí a může být východiskem pro další šetření v této oblasti. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Jak by měl učitel kmenové třídy přistupovat k dítěti, které se chystá k dlouhodobé 

hospitalizaci, a co (a jak) by měl v této souvislosti zprostředkovat ostatním žákům ve třídě?  

2. Jakou podporu by podle vás potřebovali učitelé dlouhodobě hospitalizovaných dětí (při 

nemocnici)? 

 

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. 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO         NE 

 


