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Posuzovatel:

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): překlepy,  
pravopisné chyby

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     

          
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:

Předkládaná práce řeší vysoce aktuální téma vzhledem k postupujícímu trendu inkluzivního 

vzdělávání. Téma je diplomantce blízké vzhledem k osobní zkušenosti s rolí asistentky, i 

proto si ho zvolila. Práce vznikala díky změně tématu DP autorky v krátkém čase. Adéla 

Jechová na něm pracovala samostatně, s minimální konzultační podporou. 

Práci otevírá stylisticky velmi zdařilý úvod, z kterého je zřejmé, že cíle práce jsou pojaty 

široce, v obou částech více deskriptivně než problémově. V prvních 4 kapitolách autorka 

z velké části čtenáře přehledně orientuje v legislativě a organizačních záležitostech, které 

vytvářejí podmínky práce asistenta. Kapitoly 5.1- 5.4. mají podle mne vazbu na jádrové téma 

velmi volnou,. První dvě z nich se věnují učiteli, ale povrchně, s využitím zdrojů, které nejsou 

pro řešenou problematiku zásadní. Následující 2 přetáčejí pohled na žáka, ale nejsou vůbec 

vztažená k tématu práce. Chápu, že najít v české literatuře zdroj cílený konkrétně zřejmě 

nelze, škoda, že to autorka otevřeně nekonstatuje jako jeden z e závěrů DP. 6. kapitola 

zařazená v tomto místě struktury textu působí jako přílepek, převažují všeobecně známé fráze 

nepodložené argumenty. Asi by bylo bývalo lépe pojmout inkluzi naopak jako východisko a 

rámec, ve které spolupráce asistenta s pedagogem probíhá. 

Praktická část považuji za přínosnější. Projekt kvalitativního výzkumu založeného na 

hloubkových rozhovorech s 5 „páry“ učitel-pedagog je podle mne zajímavý a originální.

Materiál, který diplomantka získala, je cenný, působí svou autenticitou. Metodologicky 

nesprávné je směšování výsledků výzkumu s jeho interpretací, kterou diplomantka pojala 

zejména jako parafrázování a komentování přímých citací respondentů na základě vlastní 

zkušenosti mnohde působí jako mentorování, opět se nevyhla frázím. Předpokládám, že 

vysoká angažovanost v tématu Adélu částečně odváděla o role objektivního výzkumníka.



V textu čtenář s překvapením zjistí, že rozhovor číslo 3 vedla autorka „sama se sebou“, text 

dokonce dokládá přímými citacemi! Nelze se neptát, proč své zkušenosti a názory autorka 

nevyužila v samostatné kapitole?

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Shrňte rady, které byste dala budoucímu asistentovi a učiteli, se kterým má 

spolupracovat. Buďte konkrétní, vyhněte se frázím.

2. Za zajímavé zjištění považuji strach učitelů z asistenta ve třídě? Jaké kroky by tomuto 

jevu mohly podle Vás účinně zabránit?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO    


