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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. 

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: 

 

Přehledná, srozumitelná a čtivá práce! Blahopřeji autorce k velice kvalitnímu textu. Není 

pochyb, že diplomantka je velmi dobře obeznámena s problematikou po teoretické i praktické 

stránce. Výklad v teoretické části je rozložen do tří kapitol, kdy autorka nejdříve uvádí 

legislativní aspekty problematiky – jak jsou postavení žáka-cizince a péče o něj řešeny 

v platných právních předpisech. Dále bilancuje aspekty pedagogické komunikace s žákem-

cizincem, z nichž je patrné, jak náročnou výzvu tato pro učitele představuje. V třetí kapitole je 

provedena kompilace metodických doporučení pro práci s žákem-cizincem. Pro vlastní 

výzkumnou práci je tak autorka velmi dobře teoreticky vybavena. 

Cíl výzkumu si diplomantka stanovila přiměřený a účelný: zmapovat z pohledu začínajícího 

učitele, jakým způsobem probíhá komunikace mezi učiteli a žáky-cizinci. Výzkumný vzorek 

tvořilo 5 pražských základních škol, na nichž autorka realizovala vždy rozhovor se zástupkyní 

ředitele a dotazníkové šetření mezi učiteli, kteří měli s výukou žáka-cizince přímou zkušenost. 

Autorka tedy šetří vysoce aktuální, naléhavý a náročný problém, který je příslibem prakticky 

využitelných poznatků a zkušeností.  

Velmi oceňuji jasně strukturovanou prezentaci výzkumných zjištění podle pěti výzkumných 

otázek. Ty jsou vybrány tak, že zachycují problém v jeho komplexnosti a složitosti – adaptace 

žáka-cizince, podpora školy žákovi, podpora školy učiteli, problémy učitelů a nejčastěji 

využívané prostředky učitelů. Právě poslední otázka, rozepsaná do tabulky č. 9, přináší 

nápadník aktivit a postupů a činí tak diplomovou práci dobře využitelnou i pro učitele v praxi. 

Výzkumná část je doplněna reflexí vlastní pedagogické zkušenosti a vypovídá, že autorka 

sama  je do problematiky opravdově a hluboce ponořena, že téma je pro ni osobní a že za ní 

již stojí nesporné výsledky.    

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Deskriptivní charakter práce jako kdyby stavěl čtenáře před danost situace. Mohlo by se zdát, 

že snad nároky, které jsou na učitele při integraci žáků-cizinců kladeny, mají automaticky 

přijmout jako pedagogickou výzvu, a že se samozřejmě očekává, že se s ní v praxi nějak 

vypořádají. To je velmi nesystémové, spíše nezodpovědné, ba bezohledné stanovisko 



vzdělávací politiky. Nároky na učitele vzrůstají souběžně v mnoha oblastech, přičemž jejich 

kapacita není neomezená a podpora státu prakticky nulová. Zde vidím nesmírné riziko 

vyhořívání učitelů tváří v tvář herkulovským úkolům, které před ně fenomén inkluze staví. 

Hledat cesty, jak si má učitel v praxi poradit, je jistě správné; souběžně ale nesmějí být 

oslyšeny oprávněné požadavky na pomoc učitelům ve formě vzdělávání i přímé intervence. 

V textu bych proto ocenil, kdyby autorka status quo více rozporovala a zpochybňovala a 

hlasitěji manifestovala nutnost nezakládat vzdělávání žáků-cizinců na svépomoci a 

entusiasmu učitelů, ale na promyšlené, systémové implementaci inkluzivního vzdělávání.     

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

Jakou formu podpory podle Vás učitelé žáků-cizinců potřebují, aby byla zajištěna 

plnohodnotná výuka ve třídě pro všechny děti a aby se předešlo vyhoření učitelů v důsledku 

neúměrně vysokých nároků? 

Do jaké míry lze metodické postupy uplatňované na zkoumaných školách (jež jste vybrala 

podle kritéria pokročilé zkušenosti s výukou žáků-cizinců) přenést do běžných škol? 

Pokud na s. 17 uvádíte, že na žáka ve 2. stupni podpůrných opatření náleží škole 2 hodiny 

měsíčně metodické podpory školského poradenského zařízení, jak tato podpora ve 

zkoumaných školách probíhala a byla čerpána (poskytována) v plném rozsahu? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO  

 

Návrh hodnocení: 

 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Jan Voda 

 

 


