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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Problematika zařazování dětí se specifickými poruchami učení a poruchami chování do 
běžných tříd ZŠ je tématem aktuálním především z důvodu zvyšujícího se počtu dětí s danými 
specifikacemi a tím zvyšující se náročností výukového procesu pro učitele. Obsahová struktura 
práce odpovídá zkoumanému problému.  

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
V teoretické části autorka přibližuje podstatu  tématu – od historie, po současné trendy. Celá 
teoretická část je poměrně obsáhlá, její kvalitu však snižuje velké množství gramatických i 
stylistických chyb, které znesnadňují pochopení řady statí ( strany - 29,30,32, 35 ... 49, 80, 96). 
Využité informační zdroje – knižní i internetové korespondují s tématem. Zcela chybí zahraniční 
literatura, přestože na ni autorka poukazuje (kupř. s. 19).   

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Celkem bylo formulováno 6 hypotéz. Většina hypotéz je formulována jasně a koresponduje s 
cílem práce. Můžeme předpokládat, že je autorka formulovala na základě splnění stanovených 
úkolů práce (11.1, s.48), vhodné by bylo konkrétnější  doplnění – zda-li hypotézy byly 
stanoveny např. na základě informací z literatury, konzultace či doporučení odborníků 
(podobně jako je tomu u specifikace skládání pohybových chvilek na základě konzultace se 
speciální pedagožkou). 
  

              
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Základní metodou testování hypotéz bylo dlouhodobé pozorování a zaznamenávání dílčích 
výsledků testované skupiny (6 měsíců) v kombinaci se vstupním, výstupním testem a 
závěrečným dotazníkem. Vše jak u testované skupiny (3. třída ZŠ) tak u kontrolní skupiny (dtto), 
kde výzkum a tím změna v běžné výuce nebyla. Obě skupiny (24žáků) byly srovnatelné – 
počtem i složením žáků, včetně přístupu učitelů v obou třídách. Postup práce je logický a jeho 
realizace poskytuje přiměřený dostatek informací pro zpracování práce.   

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 

tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Zjištěné údaje jsou zaneseny do jednoduchých tabulek a grafů, které jsou doplněny 
podrobnějším popisem. Vzhledem k tomu, že autorka je třídní učitelkou v této experimentální 
třídě je interpretace výsledků široce a vhodně popsána k jednotlivým „problematickým“ 
dětem. Celkově by diskuse mohla být více propojena s teoretickou částí – zjištěné výsledky 
vzhledem k nastudovanému apod.. Hodnocení hypotéz – u hypotéz – především u 1.,2. a 4. by 
mělo být uvedeno, zda-li se potvrdily nebo ne.   
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6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a 

hypotézy), přínos a využití výsledků. 
V závěru je přehledně shrnutý záměr i výsledky práce. Opět by zde mohla zaznít provázanost 
s teoretickou částí – kupř. u dyskalkulie. Přínos práce autorka vyjadřuje k vlastní osobě. Přínos 
pro širší okolí lze z obsahu odhadnout, bylo možné se na toto více zaměřit, stejně tak zdůraznit 
omezený počet respondentů vzhledem k obecnějším závěrům v rámci celé zkoumané 
problematiky.  

 
 
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení 

norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je zpracována přiměřeně přehledně, dodržuje normy i rozsah práce.  Škoda  
gramatických chyb i některých stylistických nedostatků. Celkově zpracování praktické části svojí 
úrovní převyšuje teoretickou část.  

 
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Způsobem zpracování diplomové práce prokázala autorka orientaci v problematice a 
schopnost přiměřeně kvalitně pracovat s odbornou literaturou a interpretovat získané 
výsledky.  

 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
1) Popište rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením ve výuce. 
2) Uvádíte, že 75% žáků trpí vadným držením těla (8.1,str.35,36), stejné stati pak že 1/3. Prosím o 

upřesnění a uvedení zdroje.  
3) Ve stati 11 – Cíl práce – rozveďte a uveďte zdroj myšlenky – vědecky prokázáno, že pohyb má 

pozitivní vliv na učení člověka.  
 
Datum:                     Podpis: 


