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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná.  

Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. Lepší by 

bylo, kdyby byl 

jednoznačně 

formulován i cíl 

celé práce v úvodu 

práce. 

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 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

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 se zabývá tématem společensky potřebným a v České republice, velmi živým a 

aktuálním. Interpretace a hodnocení shromážděných poznatků nezapřou autorčin pohled 

budoucí učitelky na 1. stupni ZŠ s cílem porozumět problematice a nalézat efektivní cesty 

podpory žáků, především těch s překážkami v učení a nalézt optimální vztah spolupráce 

učitelky a asistentky pedagoga. Konkrétně se v práci E. Šimková zaměřila na vztah asistenta a 

učitele. 

 

Práce je zpracována pečlivě a systematicky. E. Šimková podává kompetentní přehled o situaci 

asistentů pedagoga v ČR v současnosti (včetně aktuálního přehledu podpůrných akcí a 

materiálů realizovaných nestátními organizacemi) , což jistě nebylo vzhledem k neustále se 

měnícím podmínkám v českém školství a nejistém osudu různých reformních návrhů a 

odborných podkladů, jednoduché. Kromě toho shrnuje zásadní doporučení odborné literatury 

a přináší zajímavé poznatky z oblasti legislativního ukotvení, vývoje, vzdělávání, financování 

a postavení asistentů pedagoga v Anglii (pravděpodobně ne ve Velké Británii, jak uvádí?!). 

Práce se tak podle mě stává výborným materiálem pro učitele, asistenty pedagoga, ale možná 

i pro čtenáře podílející se na rozhodování na úrovni definování a zavádění podpůrných 

opatření pro žáky se specifickými překážkami v učení, žáky s odlišným mateřským jazykem, 

žáky nadané- prostě žáky s překážkami v učení. Těmto všem může podle mého názoru 

pomoci v orientaci v problematice a může je inspirovat. 

 

V empirické části práce diplomantka zdařile formuluje výzkumný problém, který dále 

konkretizuje a zkoumá prostřednictvím rozhovorů a zúčastněného pozorování. Design 

výzkumu, způsob získávání a analýzy dat svědčí o zvládnuté kompetenci autorky pro vedení 

samostatného vědeckého výzkumu. Výsledky výzkumu přinášejí cenné a zajímavé poznatky 

z reality českých primárních škol, především dokumentují potřeby asistentů pedagoga, které 

jsou v českém pedagogickém prostředí dosud spíše opomíjeny.  

 

Doporučuji autorce, aby z výsledků diplomové práce připravila odborný článek a publikovala 

jej v některém z časopisu pro učitele a/nebo pro odbornou veřejnost. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

Co přispívá k plnohodnotné a efektivní spolupráci učitele a asistenta pedagoga ve třídě? Jaké 

kroky na úrovni legislativy, podpůrných opatření, dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, vnitřní práci školy by k této spolupráci mohly ještě více přispět? Co vidíte jako 

největší slabinu současného stavu? 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 


