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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: 

  

Autorka se zabývá důležitým a aktuálním tématem. V teoretické části postrádám reflexi 

zásadního posunu od kulturně standardního k transkulturnímu přístupu v multikulturním 

vzdělávání. Teoretické pasáže autorka prokládá vlastními názory a popisem vlastní 

zkušenosti z praxe, což není zcela typické pro odborný výkladový styl, jež by měl 

dominovat.  

Cíle praktické části jsou na různých místech práce formulovány různě. (Příkladem je str. 

46.) Navržený a realizovaný půldenní projekt, který je v praktické části práce detailně 

popsán, je ukázkou pedagogických dovedností autorky a nepochybuji, že byl pro děti 

zajímavý, jen bych byla daleko opatrnější při vyvozování závěrů o dovednostech dětí na 

jeho základě. Autorka projektu věnuje velký prostor, nenašla jsem zde však informaci o 

tom, jak při jeho plánování postupovala, jakými zdroji se inspirovala, jak probíhala 

realizace multikulturní výchovy ve sledované třídě do té doby. Teoretické zpracování 

didaktické problematiky multikulturní výchovy z hlediska metod, obsahů a strategií, které 

by mělo být pro plánování projektu s dětmi východiskem, není v teoretické části práce 

řešeno, což podle mne významně oslabuje vztah mezi oběma částmi práce. Je škoda, že 

autorce unikl např. titul Pokladnice hodnot, jejíž spoluautorkou je Dana Moree- významná 

osobnost multikulturního vzdělávání u nás.  

Srovnání uvědomování u dětí 2 tříd pomocí experimentu s fotografiemi se jeví jako nosný 

nápad, stejně tak jako dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou cenné. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

 Autorka používá citační normu nejednotně, chybuje v pravopise vlastních jmen a 

pojmů vyjadřujících etnickou příslušnost (např. Česká Republika- str. 58, Černoch 

str. 47, ..) 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

 Vychází Váš projekt multikulturní výchovy spíše z kulturně standardního nebo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transkulturního pojetí? Proč? Co je toho důkazem? 

 Více míst v praktické části mne vede k pochybnosti, zda Vy sama máte zcela jasno 

v používání a obsahu pojmů, které vyjadřují různé roviny identity- identitu 

připsanou, přijatou, vrozenou, pojmy vyjadřující etnickou příslušnost, národnost, 

státní příslušnost, náboženské vyznání. Příkladem je způsob, jakým jste zpracovala 

do tabulky a komentovala otázku č. 5 na str. 85. Navrhněte v rámci Vaší obhajoby 

revizi.  

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

Výborně velmi dobře Dobře nevyhovuje 

 

 

 

 

 

 

Podpis: 

 


