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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 –
neváže se k cíli

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, různě 
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 - především 1.kap.

          
A

          
B

             
C

          
N

Logická struktura výkladu (ne ve 3. kapitole)           
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.
Chybně zpracován seznam literatury a zdrojů na konci PD

          
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) 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:
Aktuálnost tématu DP je vysoká. Obsažena je i originalita v přístupu k zpracování problému.
Cíle v úvodu a na počátku 2.části DP se poněkud liší. 1.formulace je zaměřena na přístupy 
k dětem jiných národností, 2.formulace se zaměřuje na programy MKV (metody, přístupy 
zahraničních škol, které by byly inspirací...), v závěru se strukturovaně k jednotlivým částem cíle 
vyhodnocení nevztahuje ani není cíl blíže upřesněn.  V několika místech se hovoří o výzkumu 
MKV (analýze přístupů-s.2,3) ve školách v ČR. Výzkum se ale týkal pouze škol v lokalitě Praha. 
Mezinárodní a zahraniční školy uvedené /s.33 /jsou přínosem této DP, ale neobsahují zmínku o 
realizaci MKV. 
Pozitivně hodnotím výběr odborných zdrojů, ale mají různé způsoby bibliografických odkazů 
v textu, a co je největší problém nejsou v závěrečném seznamu literatury (neúplný seznam 
odb.literatury, jiných zdrojů, neúplný seznam internetových zdrojů). V seznamu chybí např. 
autoři: Spilková, Pavlíček, Matějček, Binar...Harris, Moran, Lebeer).

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Nejpropracovanější je první kapitola, jsou zde velmi přínosné části např. Strategie řešení 
rasistických incidentů... i když není funkčně zařazena do příslušné kapitoly /subkapitoly.
Ve shrnutí s. 12 je konstatováno, že v 60-70 letech již existují rozdíly mezi lidmi, což je 
příkladná ukázka zkreslení informačních zdrojů. 
3.kapitola je nedostatečně obsahově zpracována především vzhledem k potřebě specifických 
přístupů k dětem dvou věk. kategorií (do 6 let a 7-11let). V uvedeném členění kapitoly, které by 
mělo být obsažnější a být spíše subkapitolami, není zmínka o dětech-žácích primárního stupně. 
Uvedená sdělení jsou na velmi povrchní a obecné rovině, i když by tato kapitola vzhledem 
k specifickým potřebám přístupů i volbě programů s multikul.tématikou měla být jako druhá 
stěžejní (obsahuje pouze 2str.). 

V praktické části je více menších nedostatků – grafy mají malou výpověď.hodnotu pro 
barevnou nepřehlednost (např.graf 1,4,6); stačily by tabulky; není blíže určena metoda 
pozorování- časový rozsah, kritéria, proto nelze školy srovnávat, obsaženy jsou nesjednocené 
formulace někde dítě, jinde žák, student (student i v MŠ!).
Závěr se nevrací k naplnění cíle, ale zobecňuje, a to naprosto k neprospěchu druhé části cíle, kde 
byla očekávána inspirativnost zahraničních škol pro české školy. Z analýzy informací ze 6 
vybraných škol (pražských – ne z ČR jak je uváděno např. v závěru i úvodu) nevyplývá, že byla 



častěji začleňována MKV v zahraničních školách, spíše naopak. Vyhodnocení informací o 3 
českých školách na mě působilo tak, že způsob i systém MKV je propracovanější a ve vztahu 
k vzdělávání systematičtější. Odpovědi učitelů obou typů škol jsou prakticky podobné. 

Předkládaná DP se pokusila o objasnění problematiky multikulturní výchovy na různých typech 
MŠ a ZŠ. Doporučuji ji k obhajobě.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
Otázky k obhajobě :
 Jak jste myslela formulaci na s. 43, že se „v dětském kolektivu stává z dětské hry 

skutečnost“?
 Jak se postupně vytvářejí předsudky vůči odlišnostem mezi lidmi u dětí 3-10 letých?
 V závěru je uvedeno „základní a mateřské školy zapojené do výzkumu“...jaké školy máte v 

závěrečném vyhodnocení na mysli? České i zahraniční? 
 Co konkrétně je inspirativní v MKV na 3 vybraných zahraničních školách pro školy české 

(případně naopak) – nebylo specifikováno, a zda je MKV na sledovaných českých školách 
opomíjena.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
Výborně        - velmi dobře       -- dobře nevyhovuje

Podpis:


	Ano
	Teoretická úroveň, resp.část
	Výborně        -




