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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. 

Mezi A a C 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. 

Drobné nedostatky:  Chybějící odkazy 

v textu a/či 

seznamu literatury 

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 

v 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: 

 

Diplomantka si zvolila velmi aktuální a společensky významné téma diplomové práce. 

Z práce je zřetelný její upřímný zájem a vůle zajistit co nejlepší rozvoj každého žáka v její 

třídě. A. Klímová v empirické části práce autenticky popsala (ač to nebyl záměr její práce) 

velmi obtížnou situaci zodpovědné učitelky v relativně početné třídě, kde jsou velmi výrazně 

zastoupeny děti s různými (a mnohdy dost těžkými) překážkami v učení. Podala tak cenné 

svědectví o tom, jak český vzdělávací systém nezvládá zajistit takové podmínky pro školy a 

učitele, které by jim umožnily zajistit spravedlivý a individualizovaný přístup ke všem dětem. 

Zároveň je její práce důkazem toho, jak je osobnost učitele důležitá a pro mnoho dětí zásadně 

určující jejich další rozvoj. Je také důkazem toho, že v českých školách najdeme učitele, kteří 

pracují nad rámec svých povinností vedeni vůlí pomoci dětem a jejich rodinám v jejich 

nelehkých situacích a tyto jejich snahy jsou často efektivní.  

 

Akční výzkum A. Klímové je dobře popsán, má všechny rysy, které jsou pro něj 

charakteristické, akce pro zlepšení vycházejí z podrobné analýzy akcí předešlých. Autorka při 

vedení akčního výzkumu prokázala citlivý přístup k dětem i jejich rodinám, empatii, 

zodpovědné promýšlení postupů, komunikativní dovednosti s rodinnými příslušníky, 

otevřenost k jiným kulturním vzorcům chování. 

 

Domnívám se, že práci by prospělo, kdyby i teoretická část více mířila k tématu diplomové 

práce. Autorka ji dle mého názoru pojala příliš zeširoka (kapitoly 1-3 jsou příliš obecné a 

nesledují přímo téma práce), naopak postrádám konkrétní teoretické poznatky o různých 

přístupech diferenciace v prostředí školní třídy. Pro čtenáře je oživením číst kapitolu 5, která 

obsahuje poznatky, které nejsou tak všeobecně známé (i když je diskutabilní, zda některé 

z nich nepodporují stereotypizaci v myšlení majoritní společnosti). Další přínos této kapitoly 

(5) tkví v tom, že v interpretacích jednotlivých fází výzkumu se k poznatkům z této kapitoly 

autorka vrací a pracuje s nimi. Tato kapitola tedy plní svou roli, podobně by další text 

teoretické části práce měl poskytnout poznatky, které pak řeší výzkum A. Klímové (zvl. 

postrádám poznatky z těchto oblastí: strategie umožňující diferenciaci učebních úkolů, 

diferenciaci hodnocení, diferenciaci výukových postupů, přístupy k nadaným žákům, žákům s 

ADHD, žákovi s epilepsií). 

 

 

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázky:  

- Jaké projevy Klárky je možno připisovat nejen nevhodné výchově v rodině, ale i 

epilepsii? 

- Jakou podporu by podle vás učitelé potřebovali, aby mohli dostát požadavku inkluze? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 


