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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, ale 
drobné nedostatky 
v  citacích 

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: 
Přes několik dílčích nedostatků a nepřesností (viz vyjádření k dílčím a specifickým záležitostem DP)  
považuji předkládanou diplomovou práci za velmi zdařilou. Za velice přínosné považuji zvláště volbu 
tématu. Již ze své podstaty je téma vývojové dysfázie zpracováváno spíše odborníky z oboru 
logopedie, kteří se věnují především vymezení pojmu a logopedické intervenci. Problematika 
vývojové dysfázie z hlediska pedagogické praxe zůstává často opominuta nebo je na okraji zájmu. 
Celkově je z práce je patrný zájem o dané téma a dobrá orientace autorky v dané problematice. 
Oceňuji, že autorka provedla obsáhlé šetření, které následně velmi pečlivě zpracovala.  

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
V teoretické části autorka přehledně vymezuje pojem vývojové dysfázie a představuje odborná 
východiska pro integraci a vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností. Teoretická část je 
dobře strukturovaná. Výběr literatury považuji za dostatečný. V některých případech (např. kapitola 
1.1 Vývojová dysfázie) by jistě bylo možné realizovat hlubší analýzu různých přístupů či autorů. 
Oceňuji však, že se autorka věnuje dílčím tématům přiměřeně a často přes nejednotnou terminologii i 
odlišné přístupy k tématu, vybírá to nejdůležitější. Text obsahuje drobné stylistické nedostatky, stejně 
tak několik nepřesností v citacích (způsob citace z kapitoly v monografii např. str. 23-25). Jedná se 
však o výjimečné případy. Několik chybných formulací obsahuje anotace práce v anglickém jazyce.  
Praktická část práce, která má podobu kvalitativního výzkumu, obsahuje všechny náležitosti. Velice 
vítám zahrnutí několika cílových skupin a oceňuji podrobný popis realizace výzkumu. Výsledky 
průzkumu autorka srozumitelně a přehledně prezentuje a interpretuje. Přes široké téma se autorce daří 
zachovat přehlednost a orientaci pro čtenáře. V rámci 10. kapitoly bych však uvítala obsáhlejší diskuzi 
s literaturou nad získanými údaji. 
K praktické části mám dvě poznámky  
1.Za matoucí považuji formulaci označující název tabulek v kapitole č. 8.2  „Rizika a přínosy 
vzdělávání dítěte s vývojovou dysfázií...“.  Za přínos vzdělávání dítěte dle mého soudu můžeme těžko 
považovat např. odbornou připravenost učitelky. Doporučila bych spíše název „Rizikové a protektivní 
faktory /okolnosti v procesu vzdělávání dítěte s vývojovou dysfázií…“ 
2. Dále bych se autorky chtěla zeptat, jak se liší subkategorie „Argumentování“ a „Přehlížení 
problému“? (kap. 8.1.1.4) 

 
Náměty k diskusi při obhajobě BP: 
Autorka ve své práci mapuje rizika v procesu vzdělávání dětí s vývojovou dysfázií. Jsou pro 
autorku některá ze zmíněných rizik natolik závažná, že by na jejich základě dítěti s vývojovou 
dysfázií vzdělávání v běžné MŠ nedoporučila? 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           
 
Návrh hodnocení:   
 
Mgr. Klára Špačková, Ph.D. 
Katedra psychologie Pedf UK v Praze 


