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Předložená magisterská diplomová práce je zaměřena v části teoretické na reflexi zpracovávané 

problematiky v odborné literatuře, v  části praktické na tvorbu didaktických materiálů pro výuku 

přírodopisu pro žáky druhého stupně základních škol, hovořící odlišným mateřským jazykem. Práce 
obsahuje 68 stran textu včetně citovaných zdrojů informací a přílohový materiál. Součástí rozsáhlého 

přílohového materiálu jsou především autorské pracovní listy a ukázky vypracované žáky. 

 

V úvodních kapitolách práce autorka vymezila problematiku výuky žáků - cizinců na základních 
školách a jasně stanovila cíle práce. V kapitole Reflexe problematiky v odborné literatuře autorka 

přehledně zhodnotila obecná pravidla a další doporučení pro vzdělávání žáků – cizinců na základních 

školách. V dalších kapitolách teoretických východisek autorka porovnává různé přístupy ve 
vzdělávání cizinců v USA a ČR. Rešeršní část práce je celkem přehledně zpracovaná, s využitím 

citované literatury.  

 
Praktická část práce je založena na tvorbě autorských pracovních listů pro výuku přírodopisu - 

zoologie bezobratlých výše zmiňované skupiny žáků. Tuto část práce autorka uvádí zásady obecné 

metodiky tvorby pracovních listů pro výuku cizinců a zásady konkretizuje ukázkami z navržených 

pracovních listů. Následně autorka charakterizuje využití pracovních listů pro výuku žáků – cizinců. 
Navržené pracovní listy pro výuku přírodopisu – zoologie bezobratlých a testy s danou tematikou jsou 

uvedeny v příloze, včetně ukázek vypracovaných žáky. Všechny pracovní listy jsou pro výukové účely 

žáků – cizinců poměrně přehledně a jednotně strukturované. Pozitivně hodnotím i ověření pracovních 
listů ve výuce. Autorka dobře popsala metodologii výzkumu, včetně stanovených výzkumných otázek. 

Výsledky šetření graficky a textově zpracovala a v následné diskusi dále zhodnotila a porovnala. 

 

Připomínky a otázky  k vysvětlení při obhajobě: 

 Nejednotnost uvedení teček za hlavními kapitolami a na konci číslování subkapitol (bez 

tečky). 

 Nejednotnost citací (někdy tečky před závorkou – někdy za závorkou u citovaných autorů). 

 V PL doporučuji uvádět českou nomenklaturu vždy s malými písmeny i u obrázků.  

 Pro cizince doporučuji uvádět méně podrobné popisy vnitřní stavby organismů (např. str. 79, 

stavba těla hmyzu, nejsou názvy u všech čísel, obr. je tak velmi nepřehledný). 

 U testových otázek nejsou sjednocena velká a malá písmena na začátku termínů (např. str. 

114, otázka 3. 

 U obhajoby prosím uvést, jaké je současné využití navržených pracovních listů dílčí části 

zoologie. 

 

Předložená magisterská diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, proto ji 
doporučuji k obhajobě.  
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