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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, 

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 autorčin zájem o problematiku, poctivý a 

náročný přístup při hledání optimální podpory pro žáky se SPU či SPCH. Obeznámenost 

s problematikou a praktické zkušenosti autorky jsou zřejmé z některých pasáží teoretické části 

práce, kdy autorka píše s potřebným „nadhledem“  i z celé části empirické. Jako nezávažný 

nedostatek vidím občasné nepodložené zobecňování (např. „Děti se SPU nejsou schopny 

dosáhnout stejných výsledků jako ostatní děti. Rodiče je doma vystavují neustále práci navíc, 

ve které jsou i přes veškerou snahu neúspěšné. Jsou trvale hodnoceny jako nejhorší.“), protože 

z jiných částí práce je zřejmé, že si je autorka nejednoznačnosti problémů vědoma (k výše 

citovanému problému např. odstavec „ Ale i děti…sociálních kontaktů.“ na s. 25).  

 

V teoretické části měla diplomantka vzít na vědomí, že u mnohých dětí se SPCh či SPU není 

možná odborná diagnostika a učitel se bez ní musí obejít, stejně jako to, že IVP není jediným 

komplexním přístupem při práci s těmito dětmi. V tomto směru (a také v oblasti teorie 

modifikace rušivého chování) v práci postrádám práci s relevantní odbornou literaturou.  

Oceňuji formulaci výzkumných otázek v empirické části práce, nechápu souvztažnost 

podnadpisů v části popisující metodologii výzkumu (akční výzkum x dlouhodobé pozorování 

x rozhovory). Jak již jsem uvedla v tabulce, výsledky výzkumu mohly být podle mého názoru 

lépe a přehledněji zdokumentovány, empirická část by mohla více vycházet z poznatků 

teoretické části, nicméně celkový výsledek empirické části práce je i tak velmi dobrý. 

 

Poznámka: 

Z DP M. Svaškové je zřejmý její systematický, individualizovaný přístup k žákům, snahu 

„přijít věcem na kloub“ a pracnost a trpělivost při hledání a ověřování přístupů k problémům. 

 

 

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázky  

- Vysvětlete vztah ADD/ADHD a SPCh (viz kapitoly 3.2 a 3.3). 

- Jak jste využila odborné diagnostiky u případu Lukáš?  

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

. 


