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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 
           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. 

Dílčí nedostatky 

v citacích a 

seznamu 

literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje 

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 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

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 tématem v českém školství aktuálním. Práce shromažďuje v ČR dostupné 

teoretické zdroje a jejich myšlenky určitým způsobem organizuje. Název práce sliboval 

zaostření na problematiku vlivu kultury na začlenění žáka cizince do české primární školy, 

čehož nebylo zcela dosaženo. Pozitivně lze zhodnotit sebrané legislativní údaje, které jsou pro 

práci učitele a školy určující. Přínosné je také shromáždění zdrojů vhodných pro pomoc při 

začleňování cizinců (kapitola 2.11), zajímalo by mě však, jakou metodikou byly tyto zdroje 

vybrány. Teoretická část práce má jistě rezervy v porovnávání a interpretaci sebraných 

myšlenek, nicméně ji celkově hodnotím jako dobrou. 

 

Metodologie empirické části je podle mého názoru dobře popsána. Domnívám se však, že 

zvolená metoda dotazníkového šetření měla být pro zodpovězení stanovených výzkumných 

otázek doplněna jinou metodou (např. hloubkovým rozhovorem s učiteli či žáky), aby byla 

zajištěna triangulace dat. Práci se získanými daty ale hodnotím jako poctivou a systematickou. 

Interpretace dat by mohla být opět hlubší. Závěr práce by měl lépe shrnovat výsledky 

teoretické i empirické části práce a nesklouzávat k nepodloženým tvrzením či všeobecně 

známým tvrzením. Celkově však podle mého názoru práce M. Exnerové splňuje požadavky 

na DP obecně kladené.  

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

- Objasněte, proč je pojem rasa problematický.  Opřete se o názory 

odborníka/odborníků. 

- Vysledovala jste v odborné literatuře či výpovědích některých učitelů nějaká tvrzení, 

která by mohla být považována za stereotypní? Pokud ne, které stereotypy mohou 

úspěšnou integraci žáka cizince do běžné třídy ohrožovat? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

                                                                                                                  Podpis: 


