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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. 

Ačkoli je cíl práce 

zřejmý a je podle 

něj důsledně 

postupováno, za 

nedostatek 

považuji, že není 

v úvodu práce 

zcela zřetelně 

formulován. 

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. 

Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora, 

ale pouze v příliš 

obecné rovině. 

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. 

(drobné 

nedostatky: i u 

tabulek by bylo 

vhodné uvádět 

zdroje informací, i 

když jsou uvedeny 

v textu nad 

tabulkami) 

Drobné nedostatky 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. 

Ačkoli chybí zahraniční zdroje, ostatní zdroje jsou relevantní a aktuální, proto 

se ještě přikláním k hodnocení A. 

          

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: 

 

 

V diplomové práci S. Buckové vysoce hodnotím její teoretickou část. Diplomantka prokázala 

orientovanost v problematice a schopnost aplikovat a interpretovat teoretické poznatky. Její 

práce je autorsky pojata, neopisuje všeobecně známé informace, které můžeme najít 

v mnohých kvalifikačních pracích, ale její práce je vedena snahou o napsání textu, který je 

odborný, aktuální a zároveň poskytuje podporu učitelům pracujícím s žáky s odlišným 

mateřským jazykem než je čeština (dále jen žáků s OMJ). V tomto směru oceňuji zvláště části 

věnující se vývoji řeči u bilingvních dětí, zdůvodnění spravedlivého přístupu ke vzdělávání, 

konkrétní doporučení odborné literatury, jak tohoto přístupu dosahovat, výuce češtiny pro 

cizince. Přínosné je též shromáždění aktuální legislativy týkající se vzdělávání dětí s OMJ. 

Oceňuji též, že si autorka uvědomuje souvislost mezi vzděláváním žáků s OMJ a 

interkulturním vzděláváním. 

 

Empirická část přináší vhled do přístupů k řešení problematiky vzdělávání žáků s OMJ na 

jedné konkrétní škole. Je škoda, že autorka k práci nepřiložila použitý dotazník (přineste 

k obhajobě). Domnívám se, že některé položky mohly být v dotazníku vynechány, protože se 

týkají obecných přístupů dané školy a jsou snadno zjistitelné jinak. Na druhou stranu mohly 

být ve výzkumu zjišťovány více konkrétní osvědčené postupy a přístupy učitelů a žáků. 

Nicméně je dobré vyzdvihnout přehlednost výsledků šetření, snahu o statistické zpracování 

závislosti dvou proměnných (s. 78), i když má vzhledem k velikosti vzorku jen orientační 

charakter. 

 

Na závěr bych chtěla dodat, že práci by prospěla důslednější jazyková a formální korektura. 

Zdá se mi, že chybělo jen málo (pravděpodobně času diplomantky) a práce mohla být velmi 

kvalitní. Doporučuji autorce, aby ve zpracovávání problematiky pokračovala.   



 

 

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázky:  

- Jak byste v praxi řešila závěrečnou klasifikaci žáka, který nastoupil do vaší třídy v 2. 

pololetí školního roku a ačkoli je evidentně rozumově nadaný, nezvládá minimální 

požadavky ze všech předmětů z důvodu neznalosti českého jazyka. Jak je vaše řešení 

v souladu s platnou legislativou? 

- Jaké oblasti vzdělávání žáků s OMJ by bylo podle vás dobré výzkumně řešit a proč? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 

 

 

 

 


