
        Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE

Autor/ka DP: Jarmila Baker, Bc.                                                Termín SZZ: květen 2011
Název DP: Přístupy k dětem ve vícenárodnostních třídách MŠ a ZŠ                                                    
                                                                                                           Datum posudku: 17.5.2011
Vedoucího práce Oponentský
Posuzovatel: PhDr. Helena Hejlová, PhD. Posuzovatel:

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  - příliš 
obecná, široká.

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:nedostatečná 
korektura formálně 
jazykové stránky textu, 
řidčeji gram. chyby.

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:
     Práce je v teoretické části výrazně popisným materiálem vážícím se k cíli, který je však ve své formulaci 
pojat příliš široce a přesahuje možnosti diplomového úkolu, zejména časové. Tak je práce i přes poměrně 
bohatou materiálovou základnu odkázána více na jevovou stránku zkoumaného problému (přenáší se i 
do části praktické). Dokladem je pak i poměrně malý rozsah pedagogicko - psychologického kontextu 
multikulturní výchovy, který je však pro vlastní podobu těchto procesů ve školní výuce velmi významný, a 
to i s ohledem na různorodost podmínek zkoumaných škol.
     Praktická část je kazuistikou zaměřenou spíše na podmínky různé realizace multikulturní výchovy ve 
školách s odlišným podílem dětí - cizinců. Založena je více na subjektivní výpovědi aktérů a výčtu, 
event.popisu případů než na analýze konkrétních podob multikulturní výchovy, které by mohly být 
vzájemně inspirativní. Nicméně v tomto mapování spatřuji hlavní přínos práce. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
     V seznamu literatury nejsou uvedeny zdroje používané v teoretické části práce – např. Spilková, 
Hausenblas, Lebeer…. Chybí též seznamy citovaných dokumentů.
    Ne vždy je zřejmé, o jak staré děti se v textu jedná. Nezvyklé je také v českém prostředí hovořit o dětech 
v mateřské a základní škole jako o studentech.

     
Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. V 3. kapitole se operuje s termínem prosociální chování. Jak byste vymezila vazbu 
mezi prosociálním chování a multikulturní výchovou (především v mateřské škole)?

2. Jak si vysvětlujete rozpory v odpovědích učitelů? Pokuste se je analyzovat na příkladu 
Prague British School s ohledem na obeznámenost s prostředím. 

3. Jak byste konkrétněji formulovala cíl DP s ohledem na průběh zpracování tématu a 
jeho výsledky.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:






