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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. 

Drobné 
nedostatky 
v citacích. 

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 

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 si zvolila téma zaměřující se na mezinárodní školy, které je v dnešní době aktuální a 
je bezpochyby zajímavé a potřebné se jím zabývat. V teoretické části práce jsou nejprve 
ujasněny pojmy jako bilingvismus, bilingvní výuka a bilingvní škola. Zdařilá je především 
první kapitola, kde autorka prokazuje, že umí pracovat s různými zdroji, které vzájemně 
komparuje, důsledně odkazuje na zdroje, u vlastních soudů pak vhodně argumentuje. Je 
škoda, že se podobně nepodařilo postupovat i v dalších kapitolách, kde nezřídka dochází k 
přejímaní delších pasáží z jednoho zdroje. Teoretická část, která svým počtem stránek 
ustupuje části empirické, nabízí nicméně přehledný úvod do problematiky bilingvismu a 
bilingvních škol. Kapitola „Druhy škol a bilingvních programů“ má už spíše praktický 
charakter – u každého typu bilingvní výuky je uveden seznam a popis několika škol, které 
ilustrují různá pojetí dvojjazyčného vyučování v praxi. 
 
Empirická část je dobře strukturována, autorka nejprve pečlivě zdůvodňuje výběr škol, které 
se do jejího výzkumu zapojily, dále popisuje zvolené výzkumné metody a opět vhodně 
argumentuje svoji volbu. Přínos praktické části spočívá především v detailní analýze učebních 
plánů i organizace školního roku a také pohledu na problematiku z perspektivy čtyřech učitelů 
z mezinárodních škol, se kterými autorka vedla rozhovor. Cenná jsou dále dílčí specifika 
britského vzdělávacího systému, která by mohla být inspirací pro české školy (např. 
pravidelné „assembly“ nebo předmět integrující více vzdělávacích oblastí - tzv. workshop), 
ale také kapitola pojednávající o doporučeních, jak se vyvarovat typickým rizikům, které 
výuka na mezinárodní škole přináší. V rámci výzev působení na bilingvní škole je otevřeno 
další téma, které by stálo za podrobnější zkoumání a to, spolupráce mezi českým učitelem a 
anglickým rodilým mluvčím.  
 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
 
Název podkapitoly „Hodnocení z pohledu žáků“ na s. 61 je zavádějící, neboť předesílá, že 
jsou to přímo žáci, kteří byli dotazováni. Jedná se však stále o perspektivu učitelů, kteří mluví 
o problémech žáků na mezinárodní škole. 
 
Dále doporučuji odkazovat na přílohy přímo v textu, což čtenáři umožňuje konzultovat 
materiály v příloze v kontextu dané kapitoly nikoli až na závěr.  

 
 



 
 
 
 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 
1. Na s. 13 zmiňujete „intencionální bilingvismus“. Setkala jste se někdy s rodinou, která ho 
uplatňuje? Jaký názor na tento typ bilingvismu máte? 
 
2. Na s. 48-51 uvádíte přehled předmětů v jednotlivých ročnících sledované mezinárodní 
školy. Jednou ze zajímavostí je zařazení tzv. workshopů, které integrují několik předmětů 
dohromady. Jak konkrétně tento předmět probíhá a jaká témata jsou v rámci něj řešena? 
 
3. Které ze sledovaných škol se dle Vás daří lépe naplňovat své cíle? Mohly by se v něčem 
vzájemně inspirovat? A bylo by obecně něco z britského pojetí vzdělávání na prvním stupni 
vhodné implementovat do českého vzdělávacího systému? 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 
Návrh hodnocení: 
 

Výborně Velmi dobře Dobře Nevyhovuje 
 
Podpis:  


