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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:  

 

Teoretická část práce je psána adekvátním jazykem, logicky strukturována, citováno je 

v souladu s normou. Její hlavní cíl byl již ve fázi zadání tématu vzhledem k dobré 

jazykové vybavenosti diplomantky přinést v českém kontextu nové konkrétní poznatky o 

didaktice výuky nadaných žáků a překlenout tak stále se opakující strukturu závěrečných 

prací k problematice nadaných žáků, zpracovávaných opakovaně převážně s použitím 

českých sekundárních a často neaktuálních zdrojů, jež trpí také nezřetelnou vazbou na cíle 

výzkumné. (Taková formulace cíle se objevuje i v abstraktu práce, nekoresponduje však 

již s úvodem práce.) To se jí však podle mého názoru zcela nepodařilo a přikládám to 

podcenění fáze vyhledání relevantních zdrojů spíše než díky tomu, že by tyto informace 

k dispozici nebyly nebo je diplomantka nebyla schopna dobře využít.  Pro stěžejní 

kapitolu 3.5.2. Metody a principy výuky nadaných žáků v zahraničí odkazuje v podstatě 

na 1 zdroj, přičemž je třeba si klást otázku, co autorka za zahraničí považuje a zda 

předpokládá, že, že vzdělávání nadaných je pojímáno ve všech zemích shodně.   

Empirická část práce je zajímavá zejména využitím autentických výroků z rozhovorů 

s učiteli. Domnívám se však, že na základě zvolené metodologie- sledování celkem 4 

vyučovací hodin, kde není konstantní ani věk žák, ani obsah učiva, ani forma, ani učitel) 

není možné vyvozovat závěry, které autorka uvádí. Zejména pokud autorka v práci vůbec 

jednotlivé vyučovací hodiny, jejich cíle, průběh atd. vůbec nepopsala.  

Není mi zcela srozumitelný vztah mezi tabulkou vytvořenou pro hodnocení výuky a 

otázkami pro rozhovor. Na str. 41 autorka uvádí, že analýza vyučovací hodiny bude 

sloužit jako východisko pro následný hloubkový rozhovor. Na jiném místě v textu však 

uvádí, že rozhovor vždy následoval bezprostředně po výuce, tj. v době kdy ještě neměla 

analýzu zpracovanou. Domnívám se, že to je také důvodem nejasného vztahu mezi cíly a 

obsahem pozorování a rozhovorů.  

Za povrchně zpracovanou považuji kap. 9.1, jejímž cílem bylo charakterizovat program 

školy vzhledem k nadaným žákům na základě analýzy dokumentů. Nepřináší vhled do 

organizace výuky a obsahu kurikula pro nadané žáky, jež by byla pro interpretaci a diskusi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výsledků získaných pozorováním a rozhovory s učiteli podstatná.   

Přestože oceňuji výraznou samostatnost autorky při zpracování práce, domnívám se 

nicméně, že v tomto případě by využití možnosti jednotlivé kroky konzultovat bylo 

výrazem zodpovědnosti i přispělo nejen vzhledem k výsledné kvalitě práce, ale i k terénu 

praxe, kdy je třeba pečlivě plánovat, strategicky zvažovat, a tak maximalizovat výtěžnost 

kvalitativních výzkumů při angažování respondentů, kteří jsou ve sledovaných tématech 

v našem kontextu klíčoví, usilujeme o dlouhodobou spolupráci s nimi na mnoha různých 

úrovních.    

Výsledná práce je tak méně kvalitní a přínosná, než se domnívám, že odpovídá 

schopnostem autorky přemýšlet o tématu. Věřím, že právě to se ukáže u obhajoby.   

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Otázkou je pro mne uvedení plných nezměněných jmen učitelů- účastníků výzkumu 

v práci. Předpokládám, že je to s jejich souhlasem. 

 

   

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Komentujte a interpretujte ve vztahu k odborné literatuře i výsledkům získaným díky 

pozorování a rozhovorům přínosy integrace/vyčleňování nadaných žáků tak, jak jste je 

uvedla na základě analýzy programu školy na str. 44. 

2.  Blíže rozveďte metodologie použití Vašeho záznamového archu během pozorování 

výuky.  

3. Navrhněte, jak byste zpětně upravila design výzkumu tam, aby jste mohla lépe naplnit 

cíle Vašeho výzkumu. 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

Výborně velmi dobře Dobře Nevyhovuje 

 

Podpis: 


