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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 (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: 
 
Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 
 Autorka přichází s neobvyklým, ale aktuálním tématem diplomové práce. Vychází z již realizovaného 
výzkumu své předchůdkyně, ale dodává další rozměr výzkumu této problematiky. Teoretická část je velmi 
přehledně zpracována do jednotlivých kapitol týkajících se důvodů a vlivů doučování, jeho forem, 
zahraničním inspiracím a v neposlední řadě sociokulturnímu znevýhodnění. Tato oblast je zpracována ve 
zvláštní kapitole, což shledávám jako velmi vhodné vzhledem k narůstajícímu počtu takto znevýhodněných 
žáků. Oceňuji též podrobný přehled programů neziskových organizací, které se doučování těchto žáků 
věnují a nejen jim, ale také jejich pedagogům, tato část by mohla na první pohled působit jako pouhé shrnutí 
existujících organizací a jejich aktivit, ale po podrobném přečtení je zřejmý autorský přínos v podobě 
osobního kontaktu s pracovníky těchto organizací. Celkově hodnotím tuto diplomovou práci jako velmi 
přínosnou a jsem přesvědčena, že by byla kvalitní metodickou pomůckou každému českému pedagogovi 
primární školy. 
 
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
 
 Autorce se podařilo v poměrně krátké době, která je navíc omezena svátky a prázdninami (srpen - 
leden) získat množství dat, která jsou velmi přehledně členěna do jednotlivých oblasti podle druhů 
výzkumných otázek, z čehož je evidentně zřejmá autorčina znalost výzkumných metod. Návratnost 
dotazníků přesáhla 25 %, což považuji za dostačující, přihlédnu-li k době sběru a také nedostatečným 
možnostem motivace respondentů. Autorka využila vlastních gatekeeperů ve školách z různých krajů, což jí 
umožnilo hlubší náhled do rozhodování rodin z těchto oblastí. 
Na závěr bych chtěla ocenit velmi kvalitně zpracovanou formální stránku práce, která umožňuje čtenáři 
velmi příjemný pocit z četby a je dokladem vysoké úrovně interpretace autorky, jednotlivé kapitoly jsou 
vždy stručně a výstižně shrnuty v dílčích shrnutích. 
 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
1. Jakou formu doučování považujete Vy osobně na základě získaných teoretických znalostí a vlastních 
zkušeností za efektivní a proč? 
 
2. V závěru na straně 91 uvádíte, že dle vašeho názoru by se "měl stát hlouběji zabývat problematikou 
vzdělávání sociokulturně znevýhodněných žáků", jaké formy podpory takových žáků byste navrhovala, 
zkuste svůj návrh konfrontovat s připravovanou vzdělávací koncepcí žáků s odlišným mateřským jazykem, 
kterou realizuje v rámci svého projektu společnost META, o. p. s., jejíž podrobný popis naleznete na 
webových stránkách společnosti. 
 
 
 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 
 
Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
 
Podpis: 


