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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. 

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 

Četné překlepy, 

chyby, 

formulační a 

stylistické 

problémy 

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: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:  

 

Práce se zabývá problematikou žáků se specifickými poruchami učení a chování. Zatímco 

teoretická část pouze shrnuje zejména obecně známé projevy chování a zároveň 

preventivní a intervenční pedagogické strategie, praktická část přináší formou akčního 

výzkumu realizovaného během téměř celého školního roku cenné konkretizace 

problematiky integrace těchto žáků v běžné třídě. Umožňuje čtenáři vnímat obtíže při 

hledání adekvátní podpory 5 žáků 5. ročníku, kteří sice oficiálně patří do společné 

kategorie, ale zároveň každý z nich má zcela individuální potřeby, kterým se 

autorka/učitelka snaží porozumět a reagovat na ně. Byť je popisuje odděleně, v realitě 

probíhají a jsou řešeny paralelně. Autenticita formy jejích měsíčních záznamů, citované 

výroky žáků, které dokreslují jejich „životní příběhy“ ve čtenáři nemohou nezanechat 

respekt k práci učitele, který přes veškerou snahu dosahuje u těchto žáků často relativně 

malých ne vždy trvalých úspěchů. 

   

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

 V teoretické části postrádám charakteristiku dysfázie, která je hlavní příčinou 

obtíží jednoho ze zkoumaných žáků. 

 Z metodologického hlediska by pravděpodobně bývalo vhodnější dotazovat se 

učitele na jednotlivé žáky zvlášť v pravidelných intervalech opakovaně, zjišťovat 

postavení žáků ve třídě sociometrií, na jejich sebepojetí kromě rozhovoru a 

vlastního subjektivního názoru doplnit projektivní technikou.  

 Zaznamenávání změn v měsíčních intervalech je jeví jako funkční, škoda, že se 

autorka nevrací vždy zcela systematicky k reflexi účinnosti opatření a problémů 

z uplynulého období. Některé problémy tak „jdou do ztracena“, otázkou je, zda jen 

pro čtenáře, nebo i praxi. 

 Úroveň práce zbytečně snižuje množství nižší jazyková úroveň- četné překlepy, 

drobné chyby, opakující se myšlenky, formulační nepřesnosti. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Lišila by se Vaše práce s žáky během tohoto školního roku v případě, že by nebyla 

předmětem Vašeho výzkumu? Shrňte účinky této cíleně zaměřené pozornosti pro žáky 

a pro svůj profesní růst. 

2. Analyzujte podrobněji příčiny jednotlivých problémů Ondry. Dáváte je spíše do 

souvislosti s ADD a poruchou adaptace nebo s nadprůměrným nadáním? 

3. K úvaze- Domnívám se, že možná v pozadí Vašeho výzkumu implicitně je řešíte vedle 

hledání osobního maxima žáků také osobní maximum vlastních možností angažovat se 

v jejich případu. Jak může učitel poznat hranici a říci si: „Teď jsem v těchto 

podmínkách udělal/a pro toto dítě maximum.“?  

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

Výborně velmi dobře Dobře Nevyhovuje 

 

Podpis: 


