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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. 

Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora, 

ale pouze v příliš 

obecné rovině. 

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: i u 

tabulek by bylo 

vhodné uvádět 

zdroje informací: 

s. 16, 19; stejně tak 

u některých 

dalších informací – 

např. s. 33 – 

principy práce 

s žáky s OMJ 

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 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 prokázala orientovanost v problematice a schopnost aplikovat a interpretovat 

teoretické poznatky včetně zahraničních. Její práce je vedena snahou o napsání textu, který je 

odborný, aktuální a zároveň poskytuje podporu učitelům pracujícím s žáky s odlišným 

mateřským jazykem než je čeština (dále jen žáků s OMJ). Přínosná mi přijde především 

kapitola 3, která umožnila autorce poznatky odborné literatury netradičně provázat a 

interpretovat a dala jí nutné vodítko pro analýzu dat v empirické části práce. Úvodní kapitoly 

práce jsou obecně pojaté a podle mého názoru těžkopádněji formulované. Některé odstavce 

práce (s. 35 dole – 36) měly být zařazeny do empirické části práce. Jazyková i odborná 

úroveň práce a schopnost interpretovat zjištění podle mého názoru roste s jednotlivými 

kapitolami práce.  

 

Empirická část přináší na základě případových studií tří žáků s odlišným mateřským jazykem 

vhled do přístupů k jejich integraci do běžné školní výuky a běžného třídního kolektivu. Řada 

autentických zápisků z pozorování a výpovědí učitelek z rozhovorů umožňuje čtenáři hlouběji 

proniknout do problematiky a mj. docenit úlohu učitele ZŠ a nároky, které jsou na něj v rámci 

požadavku inkluzivního vzdělávání kladeny. Ačkoli výzkumný vzorek není velký, je pro 

kvalitativní přístup k řešení problematiky v souladu se stanovenými výzkumnými otázkami 

dle mého názoru dostačující.  

 

Řada autorsky zpracovaných pracovních listů pro žáky s OMJ k používané učebnici českého 

jazyka ukazuje na efektivní možnost podpory učitelů a žáku s OMJ v procesu integrace žáků 

s OMJ do výuky.  

V neposlední poslední řadě bych ráda poukázala na to, že z textu je patrný poctivý zájem 

autorky o problematiku a její profesní rozvoj. 

 

Autorka zdařile propojuje poznatky teoretické a empirické části práce. 

 

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázky:  

- Na základě čeho jste stanovila výzvy pro integraci žáků s OMJ?  

- Jak jste analyzovala data v empirické části práce? 

- V čem by měla podle vás spočívat podpora učitelů pro práci s žáky s OMJ? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 



 


