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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. 

Cíl uvedený 

v úvodu odpovídá 

jen zčásti cíli 

v empirické části 

práci  

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, 

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 

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: 

 

Zpracované téma je vysoce aktuální. Oceňuji zasazení problematiky do širšího kontextu 

(právního, politického, kulturního), které není povrchní. Autorka při zpracování práce 

využívala legislativní dokumenty, statistické ročenky a relevantní odbornou literaturu. 

Postrádám práci s pedagogickou literaturou zaměřenou přímo na doporučované postupy práce 

s žáky- cizinci ve třídě.   

 

Empirická část je dobře metodologicky zakotvená, příkladná je i dokumentace výzkumu a 

přehlednost prezentace dat. Oceňuji také, že diplomantka zvolila jako jednu z metod svého 

výzkumu rozhovory s žáky, a to nejen ve škole, ve které vyučuje. Poctivý, a nutno podotknout 

že také náročný, přístup k řešení problematiky se odrazil na konečném výsledku práce, která 

podle mě přináší dobrý vhled do praxe vzdělávání vietnamských žáků v českých školách. 

 

Dílčí poznámky: 

- Porovnání pojetí národnostních menšin uvedených na s. 17 je diskutabilní. 

- Vymezení pojmu dítě- cizinec je dle mého názoru sporné. Možná by jej diplomantka 

mohla vysvětlit při obhajobě (s.13). 

 

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázku  

- Proč se v akčním výzkumu zaměřujete na dokládání posunu vietnamských dětí právě v 

oblasti písma a pravopisných jevů?  

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 


