
        Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  

                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE 

 
Autor/ka DP: Bc. Denisa Tichá                                                        Termín SZZ: leden 2020 

Název DP: Pedagogická komunikace mezi učitelem a asistentem v MŠ a ZŠ                                                                                                               

                                                                                                           Datum posudku:10.1.2020 

Vedoucího práce Oponentský 

Posuzovatel: PhDr. Helena Hejlová, PhD. Posuzovatel: 

 

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: 

Hlavním přínosem práce je vytvoření modelu analýzy pedagogické komunikace mezi 

učitelem a asistentem, který postihuje zdůvodněné obsahové oblasti jejich spolupráce a 

umožňuje ji vyhodnotit jako profesně kvalitní nebo s nedostatky. Případné nedostatky je 

možno v tomto schématu pojmenovat, aby mohlo být pracováno na jejich odstranění. 

Domnívám se, že tento výstup DP, vyzkoušený na třech dvojicích v MŠ a na třech dvojicích 

v ZŠ, může být poskytnut k dalšímu praktickému využití.  

V celku DP je teoretická část rámcem, který je funkční pro otázky respondentům a pro 

zaměření pozorování na komunikaci mezi učitelem a asistentem pedagoga v části praktické, je 

argumentací pro vytvoření modelu analýzy komunikace a spolupráce obou. Jako taková má 

popisný charakter, do nějž autorka vstupuje jen místy s dílčím též popisným komentářem. 

Autorka k teorii přistupuje záměrně jako k „rešerším“. Logika textu je podporována 

vyjadřováním vztahu mezi jeho jednotlivými částmi.  

Praktická část je kvalitativním výzkumem sledovaného jevu. Autorka projevila orientovanost 

v problematice, v interpretační části využila i svých zkušeností asistentky pedagoga a 

učitelky. Na základě malého vzorku šestice dvojic ze šesti škol nelze činit zobecnění ani pro 

kvalitu spolupráce učitele a asistenta pedagoga ve sledovaném mikroregionu. Výzkum je tak 

cenný zejména doklady o variantách kvality spolupráce, které navrhovaný analytický model 

umožňuje zachytit. 

Diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

-V abstraktu má být i výsledek práce. 

- Pokud bude text dále využíván, doporučuji ještě jazykovou korekturu. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Na čem byl založen předpoklad, že komunikace mezi učitelem a asistentem pedagoga 

bude v MŠ a ZŠ ve svých charakteristikách odlišná? 

2. V čem vidíte na základě dat ze svého výzkumného šetření přínos přítomnosti asistenta 

pedagoga ve třídě pro všechny děti v MŠ a žáky v ZŠ? Je pro uvažovaný přínos závazná 
stejná kvalita spolupráce obou jako v případě dětí a žáků s SVP? Doporučovala byste na 

základě své odpovědi na tyto otázky něco v představovaném modelu analýzy komunikace 

mezi učitelem a asistentem pedagoga upravit?   

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

Podpis: 



  


