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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.

Nedostatky 
v obsahové a 
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.

Nesprávně uváděné 
infor.zdroje ve vztahu 
k seznamu liter. Ten 
neodpovídá citacím,  
chybějící odkazy

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 
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 cílů                                            



A B C N
Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 
empirických postupů

          
A

          
B

             
C

          
N

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup)           
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:
Zvolené téma je přínosné pro hledání možností naplnění vzdělávacích potřeb nadaných dětí v 
současném pluralitním a inkluzivním vzdělávání.Autorka se s tématem vyrovnala více 
v teoretické části jak rozsahem, tak i přínosem. Těžištěm teoretické části je vymezení 
základních pojmů a identifikace nadaného dítěte. 1.a2.kap. je zpracována s nadhledem. Ve 2. 
a 3.kapitole se ale bohužel často objevují autoři, kteří nejsou v seznamu lit. na konci DP. Cíle 
II.části  mají širší rozpětí formulace než je dále naplňováno (zúžení se objevilo až na s.45,46 
ale ne ve formulaci cílů jako takových). Interpretace odpovědí učitelek v dotazníku se plně 
nesnaží vycházet ze zjištěného v dotaznících. Další údaje jsou k odpovědím učitelek 
dodávány (např. č. ot.40, 42, 45 - seminář, rodina apod.) Tyto další souvislosti mohly mít své 
místo v samostatné kapitole „Diskuze“, kde by mohly mít prostor i další úvahy nad 
odpověďmi, které si částečně odporují. Chybí strukturované shrnutí kazuistiky - odborně 
formulovaná identifikace sledovaného chlapce. Text kapitoly „Kazuistika“ je pouze 
materiálem, ze kterého měly být vyvozeny odborné závěry. Materiály jsou však pečlivě 
připravené v dostatečně dlouhém sledovacím čase.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
V průběhu celé teoretické části užívá autorka ve větách velmi často výčtů, ale gramaticky je 
prakticky nikde nemá správně zvládnuté.
Autorů, kteří nejsou uváděni v závěrečném seznamu lit. je dosti velké množství např.: 
Clarková(1992), Koren(1992), McKinnon (1959), Porterová(1999), Webb(1993), 
Průcha(1995), Vašek(1996), Passov(1993) apod., poslední jmenovaný má takto bibliograficky 
zakotvenou i stěžejní definici. Není také uvedeno odkud autorka čerpala informace o Menze a 
o zprávě ČŠI. Naopak v seznamu jsou autoři, ze kterých nečerpá.
K verifikaci 1. a 2. hypotézy je nutné dodat, že není relevantní hypotézu ověřit z jedné 
odpovědi na dotazníkovou otázku.
Nedostatky vidím ve stylisticko gramatickém zpracování výčtů v textu a ve shrnutí a 
vyhodnocení ( i s diskusí) praktické části podle jejich specifik (dotazník, kazuistita). 
DP zpracovává aktuální problematiku a v dalších směrech je přínosná pro zamyšlení se nad 
jejím naplňováním. Doporučuji ji k obhajobě s vysvětlením sporných míst.
Náměty k diskusi při obhajobě DP:
Jsou nějaké kroužky pro intelektově nadané děti? Podle čeho by je bylo možné rozpoznat?
Jaké místo mají ve vámi sledované problematice PPP?(text o nich je na s.36 krátký a velni 
obecný).  Např. kolik mají PPP ve všem regionu klientů z řad nadaných dětí?  
Jak byste strukturovala oblasti, ve kterých se sledované dítě v kazuistice projevovalo jako 
nadané a shrňte, jaké odlišnosti od běžné populace jste v nich především pozorovala.
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                       NE

Návrh hodnocení:
Výborně        velmi dobře       - dobře nevyhovuje

Podpis:
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