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A. Kriteriální posouzení náležitostí DP: 

 
           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): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Expertní posouzení kvality obou částí DP: 

 

Legenda:  

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 

 

Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Práce je řízena cílem najít inspirace pro vzdělávání cizinců vietnamské národnosti u škol, 

které tyto žáky vzdělávají již delší dobu. Výklad v teoretické části proto sleduje všechny 

souvislosti, které by měl učitel těchto žáků znát. Obsahuje proto i informační část o 

relevantních zákonech. Výklad je kvalitnější tam, kde autorka může argumentovat a 

dokládat vlastními empirickými zkušenostmi. Orientaci v problematice pak prokazuje 

zejména ve shrnutí teoretické části. 

Těžištěm praktické části je zpracování dat z dotazníků zadaného učitelům, který je 

doplněn akčním výzkumem v 5.třídě se dvěma vietnamskými žáky, jejich kazuistiky jsou 

součástí popisu práce ve třídě. Přínosné je pak zejména shrnutí výzkumné části, které má 

hodnotu závěru celé práce, vlastní „závěr“ je pak už jen obecně popisný. 

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

- ZŠ Londýnská v Praze nepatří mezi alternativní školy (s.39), lze ji však zařadit mezi 

školy dlouhodobě inovativní. 

- Na s.37 je chybné uvedení roku u citovaného odkazu (míso 2005 má být 2010) 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Je platná definice dítěte cizince ze str.13 i pro dítě z bilingvních rodin, kdy jeden 

z rodičů je Čech a dítě má české občanství? 

2. Jmenujte a argumentujte konkrétní opatření, která by bylo možno včlenit do ŠVP škol 

v Chomutově a která by respektovala specifičnost tamějších vietnamských žáků. 

3. Byl ověřen předpoklad, že problémy v oblasti socializace vyplývají více ze 

sociokulturních rozdílů než z osobnostních rysů žáků? Jaké souvislosti a okolnosti to 

mohou ovlivňovat? Jak s tím souvisí poznatek (s.48), že neznalost českého jazyka je 

nejdůležitějším limitem začlenění cizinců? 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 



 


