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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 

pravopisné chyby 

a překlepy. 

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: 

  

Práce se zabývá zajímavým málo zpracovaným tématem, předkládá smysluplné a 

relativně ambiciozní obecné cíle, což však zároveň bezesporu klade vyšší nároky na 

dovednost autorky hledat relevantní zdroje, samostatně vyvozovat, precizně 

metodologicky postupovat při sběru a interpretaci výzkumných dat. Právě to se však 

autorce, domnívám se, nakonec zcela nepodařilo. Vzhledem k názvu a cíli práce hodnotím 

informace shromážděné v teoretické části (kap.2-3) jako málo relevantní, příliš obecné a 

zjednodušené. Pro čtenáře je relativně obtížné sledovat myšlenkovou linii autorky. 

Informací jednoznačně týkajících se zvoleného pole- tj. problematika soukromých škol a 

inovací v primárním vzdělávání tvoří malou část textu. Předpokládám, že to může 

souviset i s relativním nedostatkem zdrojů k tématu, ale vzhledem k tomu, že to autorka v 

práci jednoznačně nekonstatuje, zůstávají pochybnosti. Nedostatečné zacílení je podle 

mého názoru i důsledkem nevyjasnění, co by vlastně autorka za možný „inovační 

potenciál“ považovala, což silně limituje i možnost posoudit ho v rámci vlastního šetření 

ve vybraných školách. Závěry, ke kterým došla autorka na str. 35-36 považuji za 

neargumentované a nelze je rozhodně považovat za specifika tohoto typu škol.  

Výzkum, který autorka projektovala, nemá dostatečně konkretizované cíle. Proniknout 

jako výzkumník do soukromých škol a cílem nějakým způsobem posuzovat jejich 

potenciální kvalitu je pochopitelně obtížné, proto pojednat prezentaci dat získaných ve 4 

poměrně různorodých škol jako kazuistiky považuji za vhodné. Takový typ výzkumu, ale 

předpokládá hlubší vhled do jednotlivých případů a velmi citlivou interpretaci. Spíše než 

komparaci mezi případy, kterou autorka avizuje, ale ve výsledku zjednodušuje na popis 

zejména vnějších znaků a shod, bylo by myslím cenné generovat ze shromážděných dat 

byť „jen“ další, cílenější, hlubší otázky popř. hypotézy pro další výzkumy. Autorka 

sledovala vlastně zejména rovinu vedením školy deklarovaného potenciálu, protože 

vlastní pozorování a analýza dokumentů není provedená dostatečně efektivně. Příkladem 

je nejen povrchní a krátké pozorování, na základě kterého se autorka celkem zbytečně 

dopouští hodnocení osob (např. ředitelka školy je dominantní a charismatická osobnost 

s dobrými vůdcovskými a manažerskými schopnostmi- str.52), ale například i absence 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seriozního srovnání  ŠVP a výročních zpráv všech 4 škol. Právě v rámci kazuistik je 

nejednoznačně oddělen popis od interpretace. Čistší a účelná je prezentace dat pomocí 

tabulek. Závěry, ke kterým autorka došla, jsou ze všech výše uvedených důvodů povrchní 

a samozřejmé. Zdá se, že ve výsledku chápe potenciál (pro realizaci inkluze) zejména jako 

vnější podmínky- např. ve smyslu celkově malý počet žáků umožňuje individuální 

přístup,.. O to větším překvapením je pro čtenáře potenciálně velmi zajímavý soubor dat 

umístěný v příloze. Přepis rozhovorů podle mne ukazuje, že se autorce podařilo vytvořit 

bezpečnou atmosféru rozhovoru, dobře navázat kontakt, část jejích otázek byla dobře 

zvolených, relativně otevřených a získala tak autentické otevřené výpovědi, které úplně 

volají po dalším zpřesnění a rozhodně stojí za to, se jimi více zabývat. 

 

   

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Vraťte se znovu do souboru dat získaných z rozhovorů. Kterých zajímavých 

rozporuplných informacích ve výpovědích jste si všimla a stály by za hlubší další 

ověření?  Jaké otázky pro případný další výzkum Vás napadají? Jak byste koncipovala 

výzkum metodologicky? 

2. Apelujete, že by se školy měly zamyslet nad vztahy s okolní komunitou. Proč ale? Jak 

argumentujete? Celkem bez povšimnutí naopak necháváte známkování a výběr dětí do 

prvních tříd ve školách. Není to snad znakem spíše neinovativních a neinklusivních 

škol? 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

Výborně velmi dobře Dobře Nevyhovuje 

 

Podpis: 


