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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 

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 předkládá stylisticky čistý, logicky strukturovaný text. Téma považuji za 

zajímavé. Teoretická část ukazuje na zvládnutou dovednost pracovat se zdroji. Sestává ze 

dvou kapitol, z nichž pouze ten první lze považovat za teoretickou v pravém slova smyslu. 

Ta pomáhá zorientovat se v pojmem spojených s bilingvním vzděláváním. Druhá shrnuje 

informace o školské praxi a má popisný charakter. 

Praktická část přináší případovou studii dvou pražských mezinárodních škol a jejich 

srovnání ve vybraných otázkách na základě analýzy dokumentů a rozhovorů se 2 učiteli 

z každé ze škol. Ačkoli je metodologie dobře zvolená, text zpracovaný pečlivě, domnívám 

se, že se autorce nepodařilo jít do dostatečné hloubky, kterou si případová studii zasluhuje 

a dostát zásadám, které na str. 27 zmiňuje. V hlavním textu podle mého názoru 

nadbytečně uvádí o obou školách informace, které jsou nepodstatné a nesouvisí ani 

s výzkumnou otázkou ani s oborem práce. Považuji za relevantní, zajímavé a v souladu 

s názvem DP analyzovat kurikulum a jeho implementaci, za nepatřičné řešit školní 

autobus atd. Poskytuje z velké části výtah z veřejně dostupné dokumentace školy každé ze 

škol, který by mohl být umístěn v příloze. Přínosná a zároveň dostačující mi naopak 

připadá část textu, ve které školy srovnává. V závěru upozorňuje na důležitá rizika 

spojená s tímto typem škol. Obecně lze říci, že autorka prokázala dobré kompetence, ale 

kladla si v práci na sebe možná zbytečně nízké cíle. 



Vyjádření ke specifickým záležitostem: 

V seznamu literatury jsou uvedeny tituly, které v textu práce nejsou využity nebo nejsou 

odkazovány. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

 Navrhněte, ve kterých specifických aspektech by bylo užitečné zkoumat 

téma do větší hloubky. Jaké nové otázky pro kvalitativní výzkum v těchto 

školách byste stanovila? 

 Uveďte příklad rozdílného českého a britského přístupu k výuce stejného 

tematického celku. 

 Využijte poznatků a pojmů z teoretické části k popisu žáků a učitelů 

zkoumaných škol.   

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

Výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


