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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena na zhodnocení specifické metodiky 

výuky žáků – cizinců, jejichž jazykové dovednosti nedosahují potřebné úrovně ke zvládnutí 

běžné výuky na druhém stupni základních škol. Práce je především rešeršního charakteru, s 

uvedením vlastních tvůrčích aktivit – navržených pracovních listů a testů, zařazených v 

příloze. Práce obsahuje 29 stran textu včetně citovaných zdrojů informací a přílohový 

materiál.  

V úvodních kapitolách práce se autorka zabývá vymezením problematiky výuky žáků cizinců 

na základních školách. V následující kapitole autorka uvádí cíle práce, které jsou nepřehledně 

prezentovány a doplněny dalším textem (včetně vlastních zkušeností a názorů autorky), který 

doporučuji spíše k zařazení do chybějící kapitoly Diskuse. V kapitole Reflexe problematiky v 

odborné literatuře autorka poměrně zdařilým způsobem zhodnotila náhled vybraných autorů 

na práci s žáky s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke specifické problematice výuky 

žáků – cizinců na základních školách. V poslední kapitole teoretické části práce se autorka 

zabývá metodikou tvorby pracovních listů, uvedených v příloze, charakterizuje specifika 

jejich tvorby, v souvislosti se specifickým využitím pro výuku žáků – cizinců. Dále se autorka 

zabývá využitím pracovních listů ve výuce a možnostmi využívání pracovních listů pro další 

předměty. Přestože se autorka zabývá tvorbou pracovních listů a testů pro výuku přírodopisu 

– zoologie bezobratlých (jak je uvedeno v příloze), chybí kapitola speciálně zaměřená na 

tvorbu těchto konkrétních výukových materiálů, případně jejich mezipředmětového využití, 

které autorka v práci obecně zmiňuje.  

Praktická část práce, uvedená v příloze, je založena na navržení pracovních listů pro výuku 

přírodopisu – zoologie bezobratlých a testů s danou tematikou. Všechny pracovní listy jsou 

pro výukové účely žáků – cizinců poměrně přehledně a jednotně strukturované. Postrádám 

metodiku práce pro učitele s těmito konkrétními, tematicky zaměřenými materiály.  

Další připomínky a otázky a k vysvětlení při obhajobě:  

V práci jsou drobné chyby v uvedení teček za hlavními kapitolami a na konci číslování 

subkapitol (bez tečky), v kap. 5.2 je jiný typ (velikost) písma.  

Literatura v seznamu není řazena abecedně.  

Citace jsou nejednotné, je uvedeno malé množství citovaných zdrojů.  

Magisterská diplomová práce neobsahuje žádný vlastní pedagogický výzkum, ze kterého by 

autorka mohla vycházet při tvorbě pracovních listů a testů. Na základě jakých výchozích 

informací autorka tyto materiály vytvářela?  

V magisterské diplomové práci není uvedena informace o výsledcích ověření výukových 

materiálů v pedagogické praxi. Byly tyto materiály alespoň v dílčí části ověřeny a s jakými 

výsledky?  

Kapitoly Diskuse v práci zcela chybí.  

 



 

V příloze postrádám jako dokladový materiál ukázky prací žáků z výukového využití 

pracovních listů a testů.  

V PL je nutné uvádět českou nomenklaturu vždy s malými písmeny (chyby u některých obr.).  

Pro cizince doporučuji uvádět méně podrobné popisy vnitřní stavby organismů.  

U testových otázek nejsou sjednocena velká a malá písmena na začátku termínů.  

 

Předložená magisterská diplomová práce je poměrně malého rozsahu a nesplňuje tak 

požadavky kladené na tento typ práce. Po stránce obsahové postrádám výše zmíněné 

náležitosti magisterské diplomové práce.  

V Praze, dne 2. ledna 2015 RNDr. Jana Skýbová 


