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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 hlubší 
stanovisko autora 

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: chybné 
číslování jedné 
kapitoly

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 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:
Volba a zpracování tématu je aktuální a přínosné pro autorku, pro uvědomění si většího rozsahu 
souvislostí daného problému.  V teoretické části, především v 2.kapitole chybí vlastní komentáře 
k obecným převzatým názorům odborníků, které by se vztahovaly k dětem ze sledovaného etnika.

Praktická část má jednoduše zvolené cíle formulované v dosažitelnosti jejich naplnění pro 
autorku. Označení „nízké aspirace romských dětí“, jak je ve výsledcích i závěru uvedeno nelze tak 
jednoznačně vyslovit pro neopakované a neprohloubené zjišťování, skupinový rozhovor a malý 
vzorek dětských respondentů.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Teoretická část má těžiště v převzatých formulacích s malým množstvím vlastních názorů a postojů 
autorky ve vztahu k převzatým odborným názorům. 1.kapitola má zvládnutá historická vysvětlení a 
vztahy k majoritní společnosti, v 2.kap. je pojednáváno o vývoji dítěte mlad. škol.věku, s malým 
množstvím porovnání vývoje a odchylek romských dětí, podle názorů autorky. 3.kapitola (která 
není v obsahu číslována a subkap. jsou označeny jako patřící k druhé kap.)má různou úroveň 
jednotlivých subkapitol. Např. 2.6 neobsahuje analýzu uvedeného TV programu. Také je v DP 
možné postrádat konkretizování programů nabízených učitelům pro práci s romskými žáky (např. 
spol. Člověk v tísni nebo v Adře apod.), Romům v neziskových organizacích nebo ve 
volnočasových aktivitách v bezprahových centrech pro děti.

V praktické části byla menší samostatnost ve formulování cílů, výzkumných otázek a 
směřování výz. části a časová tíseň při jejím zpracováním. S tím souvisí i některá zjednodušená 
prvoplánová vyhodnocování jako např. jednoduše kvantifikované výsledky u ot.č.1 – učitelé. Měly 
být vytvořeny hodnotící kategorie např. zvládnutí čj a vyjadřování, zvládání požadavků školy apod., 
pak by byly číselné hodnoty jiné. Prvoplánové kvantifikování zkresluje i vyhodnocení některých 
otázek u rozhovoru s žáky např. ot. č.2, ot. č.5.   Kolik žáků skutečně neví, co by měli vystudovat-
s.76 ? Kolik žáků skutečně nechce žít stejně, jako žijí teď?-s.79- odpovězte při obhajobě.

Nedostatky jsou v uvedení některých autorů v textu, kteří následně chybí  v seznamu lit. 
např. ( Piaget-s.32, Štefanovič, kniha „O Roma“ (1999).
DP nemá po formální stránce další závažnější nedostatky, snad jen velká prázdná místa na 
stránkách. Předkládanou DP doporučuji k obhajobě. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
 Myslíte, že rozvojový program na podporu čes.jazyka musí vést asistenti, kteří hovoří i romsky? 

Jak uvádíte na s. 38.  Je to reálné?
 Vysvětlete název kapitoly 2.4.
 Jaký typ rozhovoru byl realizován s žáky? Individuální nebo skupinový?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
Výborně        velmi dobře      dobře nevyhovuje

Podpis:
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