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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: 

Diplomová	práce	řešı	́aktuálnı	́a	z	hlediska	práce	současné	primárnı	́školy	významné	
téma.	Autorka	je	vedena	snahou	analyzovat	význam	úlohy	asistenta	pedagoga	v	
inkluzivnıḿ	vzdělávánı,́	snaží	se	vyjasnit,	jakou	roli	naplňují	asistenti	ve	vztahu	k	žákům	
se	speciálními	vzdělávacími	potřebami	a výzkumně zachytit, jak na svoji práci sami 
asistenti nahlížejí a jaký je jejich vztah k profesi.  

Autorka	se	snažı	́téma	uchopit	komplexně	jak	po	teoretické,	tak	výzkumné	stránce.	Práce	
má	ujasněnou	strukturu,	je	logicky	členěna	a	teoretická	a	praktická	část	jsou	v	zásadě	
obsahově	provázané.	Z	práce	je	patrný	jistý	vhled	autorky	do	teoretické	základny	řešené	
problematiky,	zároveň	je	zřetelná	autorčina	vlastnı	́pedagogická	zkušenost	s	prací	
asistenta	pedagoga	a	také	zaujetı	́tématem.	 

Koncepce	teoretické	části	práce	je	vcelku	promyšlená.	Diplomantka	zde	vymezuje	
významné	aspekty,	které	s	problematikou	práce	asistenta	pedagoga	souvisí.	Autorka	na	
úvod	vymezuje	pole	inkluzivní	pedagogiky,	představuje	současná	podpůrná	opatření	v	
kontextu	aktuálních	legislativnıćh	a	právnıćh	předpisů	a	komplexně	vyjasňuje	téma	žáka	
se	speciálními	vzdělávacími	potřebami.	Pracuje	s	kvalitnı,́	relevantnı	́a	především	
aktuální	odbornou	literaturou	a	dalšıḿi	aktuálnıḿi	zdroji	informacı	́a	prokázala	velmi	
dobrou	schopnost	s	literaturou	pracovat.	Oceňuji	snahu	autorky	nahlıž́et	téma	v	
kontextu	současných	trendů	inkluze	a	společného	vzdělávání	v	našı	́škole.	Podkapitola	
1.4	s	názvem	Shrnutí	kapitoly	na	s.	17	je	obsahově	dosti	stručná	a	její	zařazení	postrádá	
svůj	význam.		
Koncepce	praktické	části	práce	je	na	solidní	úrovni.	Vzhledem	k	vlastnı	́zkušenosti	a	také	
znalostem	z	pedagogického	terénu	se	autorka	rozhodla	zaměřit	svůj	průzkum	na	
zmapování	postojů	asistentů	pedagoga	k	vlastní	profesi.		

Autorka	zvolila	pro	ověřenı	́svých	předpokladů	dvě	výzkumné	metody	-			strukturovaný	
rozhovor	a	pozorování.	Výběr	a	velikost	výzkumného	vzorku	je	ve	vztahu	k	zacílení	
průzkumu	vhodná	a	dostatečná.	Oceňuji	zvolený	design	průzkumu,	především	pak	
formulace	otázek,	které	autorka	použila	v	rozhovoru	s	asistenty.	Je	otázkou	do	diskuse,	
zda	by	nebylo	vhodné	využití	spíše	polostrukturovaného	rozhovoru.	Metodu	pozorování	
využila	jako	doplňkovou	metodu.	



	
Výsledky	výzkumného	šetřenı	́autorka	interpretuje	cestou	kvalitativnı	́analýzy.	Z	
výzkumné	sondy	autorka	vytěžila	vcelku	dostatek	relevantních	informacı.́	Interpretace	
zıśkaných	dat	je	na	velmi	dobré	úrovni.	Oceňuji	především	kapitoly,	jež	vyjadřují	závěry	
z	interpretací	a	kapitolu	věnovanou	diskusi.	Domnıv́ám	se,	že	diplomová	práce	má	
zajímavý	autorský	přıńos.	
Po	formálnı	́stránce	je	práce	na	velmi	dobré	úrovni.	Oceňuji	snahu	autorky	diplomovou	
práci	konzultovat.	

Práce	splňuje	požadavky	kladené	na	diplomové	práce	a	doporučuji	ji	k	obhajobě.	 

 
 
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
 

• V jakých teoretických aspektech posouvá práce vaše poznání o roli asistenta pedagoga 
v současné primární škole? 

• Zdůvodněte volbu výzkumných metod a kriticky zhodnoťte jejich přednosti a limity 
při průzkumu ve vaší práci 
 

• Co na základě vašeho výzkumného šetření považujete za limitující pro úspěšnou práci 
asistenta pedagoga?  
 

• Charakterizujte vztah zkoumaných asistentů pedagoga ke svojí profesi, co vás 
především zaujalo? 
 

Doporučuji k obhajobě                      ANO                                           
 
Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
 
 
Podpis: Nataša Mazáčová 


