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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.

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 (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:

Základní připomínka k práci je nepřehlednost (chybí stránkování) a atomizace (místy 
oddíl zahrnuje jeden odstavec). Jednotlivé kapitoly se liší  jak uchopením obsahu, tak 
formálně (střídání  jednotného a množného čísla ve výkladu). Vysvětlování pojmů a  dílčí 
informace se opakuje bez odkazu a uvedení do kontextu s tématem.
U přílohy postrádám komentář.

Teoretická část v rozsahu 64 stran zahrnuje množství relevantních informací, 
představujících  mozaiku problémů, které se k tématu určitým i když ne vždy zcela 
organickým způsobem  vážou. Prezentuje  široký záběr odkazů a citací ze současné 
odborné literatury, který může doložit  orientovanost autora, nicméně postrádá hlubší 
reflexi a interpretaci vzhledem k objasnění  vlastního záměru.  

Praktická část je založena na zpětné analýze převzatých materiálů a dat k přípravným 
třídám, a pokus o jejich komparaci s aktuální situací v jedné vybrané lokalitě.  Přesto, že 
přináší zajímavý vhled do otázek spjatých s problematikou přípravné třídy, zůstává u 
obecně konstatujícího popisu, který převážně nevychází z výsledků vlastního šetření.
Analogicky na základě převzatého materiálu byla šetřena i pozice pedagogického asistenta 
v přípravné třídě.
Poslední část šetření představuje podrobnější případová studie, která je z hlediska  
sledovaného  problému ne zcela typická, protože problém vlivu znevýhodněného 
prostředí se do ní nepromítá. Mám rovněž určité pochybnosti o vhodnosti uvedení 
konkrétních údajů, získaných různým diagnostickým šetřením.
Práce s využitím dostupné dokumentace a publikovaných statistických údajů, doplněná o 
údaje z jedné školy, monitoruje  širší souvislosti a s využitím získaných dat potvrzuje 
některé obecné tendence. 



Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Avizovaný problém byl v teoretické části obecně a proklamativně  prezentován, posléze se 
těžiště  zvolené problematiky  přesunulo k organizačním a obsahovým otázkám práce 
přípravných tříd. Závěry se proto k hlavnímu tématu vážou velmi volně.
Autorka prokázala orientaci v problematice i informačních zdrojích. Práce s nimi 
probíhala na deskriptivní úrovni, rozbor, komparace, hledání souvislostí  a interpretace 
zůstaly  stranou. Předložená práce představuje široký tématický záběr aktuálních otázek , 
jehož strukturace a zhodnocení by mohly přinést zajímavé podněty pro další postup řešení. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Pokuste se zpřesnit některé závěry (str.97)  vzhledem k ústřednímu tématu práce.
2. Vysvětlete předpokládanou vazbu mezi obsahem práce přípravné třídy a docházkou .
3. Zamyslete se  nad důvody, proč některé „akce“ byly úspěšnější než jiné.
4. Uveďte příklad jak se projevil vliv sociokulturně znevýhodněného prostředí v průběhu 

projektu u jednotlivých dětí.  

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:

Eva Opravilová


