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Posuzovatel:

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): překlepy,  
pravopisné chyby

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:
Předkládaná práce řeší vysoce aktuální téma. Teoretickou část práce považuji za dobře 

zvládnutou, nicméně spíše popisnou, široce pojatou, což je také důsledek nedostatečně 

zřetelně a problémově formulovaného cíle této části.  Diplomantka prokázala dovednost 

citovat literaturu, která je k tématu relevantní, byť použila výhradně české zdroje. Vzhledem 

k cíli empirické části by bylo bývalo přínosné věnovat se více didaktické rovině diferenciace a 

snad i specifikům práce učitele na počátku školní docházky. Dobře zvolené a důležité jsou 

naopak kapitoly věnované problematice těch skupin žáků, na které se autorka soustřeďuje ve 

výzkumu. Oceňuji shrnutí teoretické části, byť spíše popisné než pojaté jako východiska pro 

výzkum. 

Za opravdu cennou považuji praktickou část koncipovanou jako akční učitelský výzkum 

efektivity vnitřní diferenciace v heterogenní třídě. Domnívám se, že její přínos je v obou 

rovinách, tj. jak v rovině obsahu, tak v rovině metodologického zpracování.  Co do obsahu 

přináší vhled do reality školní praxe, který je působivý svou autenticitou a je důkazem o 

neúměrných nárocích kladených na učitele v současných podmínkách. Velmi dobře ukazuje, 

že množství a šíře problémů, které učitel musí paralelně řešit je enormní a není možno ji 

zvládnout bez extrémního dlouhodobého osobního nasazení učitele.  To, že diplomantka 

v realitě praxe dokáže systematicky pracovat, emocionálně se v ní angažovat, a zároveň ji 

výzkumně uchopovat s odstupem, jednoduše obdivuji, vezmeme-li v úvahu, že tato role byla 

pro ni nová. Metodologicky dobře zvládnutých akčních výzkumů je mezi závěrečnými 

pracemi málo, tato mezi ně patří. Autorka našla funkční formu jak jeho průběh a výsledky 

prezentovat, což vyžaduje samostatné hledání kreativních řešení. 

Závěr práce je kvalitní, ale vztahuje se zejména k praktické části práce, domnívám se, že jako 

celek ji diplomantka může zhodnotit v rámci své prezentace u obhajoby. Spolupráce 



s diplomantkou byla příkladná, konzultovala průběžně, podněty se vždy snažila zapracovat. 

Společné diskuse byly pro mne profesně i lidsky obohacující. 

  

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Jakým způsobem přispělo studium odborné literatury k řešení praktických situací, které 

v práci popisujete? Uveďte příklad. 

2. Shrňte přínosy zkušenosti učitele s realizací akčního výzkumu ve vlastní třídě.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                          


