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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. 
závěrečný seznam 
použité literatury není 
sjednocený dle normy 
ISO 690 

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):  
mnoho zbytečných 
překlepů, odchylky od 
pravidelné větné stavby - 
např. zeugma, shoda 
přísudku s podmětem, 
významy slov - 
vzdělávaných/vzdělaných, 
číslovky apod. 

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: 
  
 Autorka přináší velmi aktuální téma - vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Práce je členěna 
na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je z mého pohledu velmi pečlivě a poctivě zpracována. 
Obzvlášť část týkající se bilingvismu se mi jeví zpracována na velmi dobré úrovni. Velmi kladně hodnotím 
funkční zpracování pojetí a pohledů různých autorů. Vzhledem k neustálenosti použití termínů žák cizinec 
či žák - cizinec bych se přikláněla k používání termínu žák s odlišným mateřským jazykem, který zahrnuje 
všechny žáky s jazykovou bariérou. Kapitoly týkající se interkulturního vzdělávání a inkluze považuji za 
velmi vhodně zařazené a zpracované, například shrnutí související legislativy shledávám jako velmi funkční 
i pro případné čtenáře pedagogy. 
 Práci mírně degraduje množství překlepů a gramatických nedostatků, jsem přesvědčena, že autorka 
nejspíš opomenula závěrečnou korekturu, na kvalitě obsahu to ovšem neubírá. 
 Praktická část se týká vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na vybrané škole. Problematika 
je pojímána poměrně široce vzhledem k otázkám, které autorka kladla prostřednictvím dotazníku svým 
respondentům, dotazník není k práci přiložen, ale otázky jsou uvedeny v dílčích rozborech. Výzkumný 
vzorek není zcela reprezentativní, získané výsledky však mohou mít inspirativní funkci, jsou velmi 
přehledně zpracovány pomocí grafů. Výzkum mohl být zaměřen více metodicky a didakticky a výsledky 
mohly nabídnout konkrétní postupy, což by z mého pohledu mělo větší přínos.  
Z celé práce cítím, že autorka neměla dostatečné množství času na její zpracování. Vnímám z jejího textu 
velký potenciál, který ale nebyl zcela využit. 
 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
Na straně 16 uvádíte metody bilingvní výchovy, zajímal by mě váš osobní názor. Ke které z metod se 
nejvíce přikláníte a proč? Máte nějakou osobní zkušenost s bilingvní rodinou? 
 
Ve škole, kde byl proveden váš výzkum, byl přítomen asistent pedagoga. Pracuje s dětmi ve třídě, i v rámci 
doučování mimo ni. Co považujete vy sama za vhodnější a proč? 
 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 
 
Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
 
Podpis: 


