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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: 

 
Lucie Gunišová zvolila téma žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), které je v současné 
době bezpochyby aktuální a je důležité se mu věnovat. Autorka vybrala toto téma na základě 
vlastní zkušenosti z výuky ve třídě, kde bylo vzděláváno několik takových žáků. Cítila proto 
potřebu se dozvědět o této oblasti více, aby byla schopná pomoci žákům s OMJ čelit 
nejrůznějším typům výzev, se kterými se ve škole setkávají. 

V teoretické části práce diplomantka vymezuje pojem žák s OMJ a pojem žák-cizinec, věnuje 
se překážkám, kterým je obvykle vystaven, i tomu, jak může učitel přispět k úspěšnému 
vzdělávání žáka, jehož rodným jazykem není český jazyk. Kapitola 1.4 přehledně ukazuje, co 
všechno by mělo zajímat učitele, který má žáky s OMJ ve své třídě. Je škoda, že je v dílčích 
podkapitolách pracováno často pouze s jedním zdrojem. Zejména v kapitole 1.4.4 Metody 
k vyučování cizího jazyka by bylo vhodné nahlédnout do více publikací, které by paletu 
přístupů k výuce cizích jazyků doplnily o další pohledy. Místy se obsah kapitol vzdaluje od 
původního názvu nebo je často odbíháno od tématu, např. 1.5.1 Doporučené postupy a 
techniky pro práci s žákem s OMJ), což narušuje logickou strukturu výkladu a způsobuje, že 
je text méně čtivý. 

Co naopak oceňuji, že autorka nahlédla v rámci zpracovávání teoretické části do velkého 
množství publikací k tématu, ale i různých legislativních dokumentů, které jí ukázaly, v jakém 
rámci se jako učitelka žáků s OMJ může pohybovat. Prakticky zaměřené webové stránky 
www.inkluzivniskola.cz jí zase nabídly možnosti, jak konkrétně se žáky a případně jejich 
rodiči pracovat, na co se zaměřit, případně jaké dílčí aktivity a strategie použít.  

V empirické části pak diplomantka realizovala případovou studii ve své vlastní třídě, kde jsou 
vzděláváni tři žáci s odlišným mateřským jazykem. V rámci designu zvolila pak několik 
různých metod sběru dat: kazuistiky žáků s OMJ, rozhovory se žáky s OMJ a dotazník pro 
ostatní spolužáky. Při interpretaci byla brána v úvahu i data získaná ze sociometrie, která byla 
ve sledované třídě provedena. Vše autorka doplnila o svoji perspektivu – tedy o pohled třídní 
učitelky.  

V závěru práce se autorce podařilo zodpovědět svoji první výzkumnou otázku, a to jaký vliv 
má schopnost žáka s OMJ komunikovat v českém jazyce na jeho postavení ve třídě. Už méně 
se podařilo odpovědět na druhou výzkumnou otázku, která směřovala k dalším faktorům, 
které ovlivňují fungování žáka ve třídě. V kapitole 2.9 Závěr praktické části autorka uvádí, že 



je pro přijetí žáka s OMJ ostatními spolužáky také prospěch. To však její případová studie 
neprokázala a bylo by vhodné se k tomuto tématu vrátit v rámci diskuze při obhajobě. 

Přestože práce obsahuje jisté nedostatky, její sepsání zcela jistě významně přispělo 
k profesnímu rozvoji autorky a pomohlo ji zkoumat rozmanité cesty, jak podpořit inkluzi žáka 
s OMJ ve své vlastní třídě. To považuji za největší přínos a pozitivum. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
 

• Příště bych doporučila se v textu snažit systematičtěji vyvarovat všech soudů a 
posuzujících tvrzení typu „je líná“, „je slušně vychovaný“, a to zejména 
v kazuistikách. (Zkuste si pro sebe přeformulovat tato tvrzení tak, aby se nejednalo o 
jazyk posuzující, ale popisný.) 
 

• Dále by bylo vhodné přesunout některé odstavce do poznámky pod čarou (např. 
v případě selektivního mutismu), jiné raději rovnou do příloh (např. workshopy Mety). 
Přispělo by to k přehlednosti a čtivosti textu.  
 

 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 
1. Na základě výsledků z výzkumu konstatujete, že stupeň osvojení českého jazyka u dětí 
s OMJ koreluje s jeho postavením ve třídě (respektive čím lépe dítě v ČJ komunikuje, tím 
lepší postavení v kolektivu má). Pokuste se navrhnout několik strategií, jak takovým žákům 
pomoci v rámci Vaší běžné výuky. 
 
2. Vaše případová studie neukázala, že by pro postavení žáka s OMJ ve třídě byl důležitý jeho 
prospěch. Co naopak pro ostatní spolužáky důležité bylo? Čeho si všimli, co komentovali? A 
je něco, co Vás překvapilo? 
 
3. Velmi oceňuji, že se pokoušíte rozvíjet pozitivní klima třídy prostřednictvím čtení knih 
jako je Dračí polévka, kterou v práci zmiňujete. Jaké další knihy, aktuálně dostupné na 
českém trhu, otevírají témata interkulturní výchovy? Co konkrétně třídě ukazují a pomáhají 
pochopit? 
 
 
 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 
Návrh hodnocení: 
 

Výborně Velmi dobře Dobře Nevyhovuje 
 
Podpis:  


