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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 zpracováním své práce zprostředkovala české učitelské komunitě metodu plně 

individualizované výuky MGML, která je úspěšně využívána v jedné části Indie a v několika 

třídách v Bavorsku a která je jistě v době hledání cest k naplnění principu individualizace 

v českých školách inspirativní. Popis této metody zařazuje do širšího kontextu, odborné 

poznatky zdařile porovnává a interpretuje. Možná bych ocenila hlubší kritickou diskusi o 

možnostech zapojení metody MGML do českého vzdělávání a do programu Začít spolu 

(zvolené vodítko zjišťování průniku metody MGML a Začít spolu v oblastech naplňování 

klíčových kompetencí a standardů ISSA mi nepřijdou pro tento účel zcela vhodné). 

 

Akční výzkum J. Suché spočívá v návrhu a ověření výukové jednotky českého jazyka na 

základě principů metody MGML v české třídě. Autorka vyvinula dle principů metody MGML 

řadu pracovních listů/úkolů a navrhla systém jejich organizace tak, aby mohli žáci co nejvíce 

postupovat individualizovaným tempem a samostatně. Celý systém (a jednotlivé pracovní 

materiály) podrobila ověření během své výuku v jedné třídě. Součástí práce je reflexe 

jednotlivých kroků a návrh následných kroků, které vycházejí ze stěžejních bodů této reflexe. 

Formulace následných kroků snad mohla být detailnější a promyšlenější, ale i tak jsou 

poznatky z akčního výzkumu J. Suché zajímavé a ukazují nesnadnou cestu při zavádění 

nových systémů výuky, výši nároků na učitele v procesu inkluzivního vzdělávání apod.  

 

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázky:  

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

individualizované výuky? 

- Jaký postup byste navrhovala pro zavedení (či inspirování se) metody MGML 

v českém školství? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 


