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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 

Rozvoj, možnosti a dovednosti učitele při práci s žáky 

s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ  

 



 

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: 
 

Gabriela zvolila aktuální téma. Její motivací byla zahraniční zkušenost, ze které v průběhu zpracování daného tématu intenzivně čerpala. 

 Velmi oceňuji, že pracovala dlouhodobě a dílčí výstupy své práce se mnou flexibilně konzultovala. Navázala spolupráci také s  dalšími oborníky 

a učiteli nejen z České republiky, ale především ve Finsku. Její studijní pobyt považuji v této práci za velmi vhodně využitý a hlavně zúročený. 

Teoretická část nabízí terminologickou kapitolu, která stanovuje používané odborné termíny. Oceňuji, že již v teoretické části propojuje Gabriela 
získané znalosti z terénu a literatury. Aktuálnost tématu doplňuje i aktuálnost použitých zdrojů. Gabriela velmi pružně reaguje na změnu legislativy 

týkající se problematiky vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. V této oblasti dochází často ke střetu dokumentů legislativních, 

odborných a pak metodických a didaktických materiálů, chtěla bych vyzdvihnout, že si s touto skutečností Gabriela velmi dobře poradila a dokonce 

velmi vhodně kombinuje jednotlivé typy dostupných dokumentů a uvádí je do vzájemného kontextu. V jednotlivých kapitolách také čerpá 
z dostupných statistik a výsledků výzkumů například České školní inspekce, ale i z mezinárodních studií a dostupných závěrů. Kapitola týkající 

se Finska je stručnou komparací vzdělávacího systému českého a finského se zaměřením na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Zde 

Gabriela vychází z dostupných komparací, ale doplňuje jednotlivé oblasti o dostupné zahraniční zdroje a také kutikulární dokumenty Finska.  

Přínosnou kapitolou je pro mě rozvoj jazyka v části týkající se žáků, kde Gabriela vychází z publikace prof. Cumminse, který se danou 
problematikou detailně již několik let zabývá. V kapitolách Žáci a Učitelé je patrné, jak Gabriela dokáže propojovat své vlastní zkušenosti 

a znalosti s načerpanými informacemi z literatury. Je to například kapitola Hodnocení či Kulturní vzdělání učitele, kde je pro mě patrný silný 

autorský přínos. 

Praktická část stojí na třífázovém výzkumném šetření, ke kterému vhodně využívá dotazník, experiment a rozhovor. Formulace a vymezení cílů 
jsou velmi strukturované a srozumitelné. Metodologie a průběh výzkumu dokázala Gabriela velmi strukturovaně zpracovat tak, aby vše bylo 

pochopitelné i pro nezaujatého a neinformovaného čtenáře, v této věci bych vyzdvihla její schopnost věci strukturovat a srozumitelně, ale zároveň 

lákavě, sepisovat. Dílčí výsledky výzkumného šetření popisuje a doplňuje konkrétními citacemi, které dotváří obraz prozkoumaného. Upozornila 

bych také na fakt, že dotazníky bylo nutné připravit a zpracovat v angličtině, Gabriela prokázala vysokou znalost jazyka na odborné úrovni. 
Výsledky dotazníkových šetření a rozhovorů velmi funkčně shrnuje v závěru. Tyto závěry mohou být velmi inspirativní pro náš obor. 

V další kapitole Gabriela detailně popisuje přípravu a průběh workshopu pro učitele. Velmi oceňuji její schopnost vizualizace a  smysl pro 

přehlednost. Gabriela se nezalekla překážek, které jí byly kladeny tzv. pod nohy. Ať už to byla zdlouhavá komunikace se školou, kde chtěla 

workshop realizovat či téměř nemožná dohoda s finskými studenty, které oslovila. Velmi flexibilně zareagovala a vše včas domluvila jinak, chtěla 
bych zdůraznit tuto další schopnost flexibility u Gabriely. Myslím, že prokázala vysokou kompetenci řešení problémů, což považuji za velmi 

cenné v profesi učitele. U workshopu dále oceňuji část, kterou Gabriela zaměřila na problematiku konstruktivismu. Je patrné, že učitelé v praxi 

nemají konstruktivistický přístup zažitý, z čehož mohou plynout problematické situace ve vzdělávacím procesu v heterogenní třídě.  

Třetí část práce shrnuje možnosti práce se zdroji. Velmi prakticky a se vhledem Gabriela poskytuje paletu dostupných zdrojů pro učitele. Tato část 
může být velkým přínosem pro čtenáře učitele z praxe. 

Závěrem bych uvedla citát samotné Gabriely z jejího závěru práce, který vystihuje i můj dojem z celkové práce: 

„Celá diplomová práce je pro mě velkým přínosem jako pro budoucího učitele, ale i jako člověka samotného. Tvorba teoretické práce mě posunula 

a umožnila mi přípravu praktické části, díky které jsem mohla poznat spoustu zajímavých lidí, sama si ověřit své nabyté poznatky a vyzkoušet si 
roli pedagoga, který zprostředkovává nové poznatky zkušenějším učitelům.“  

 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a nevykazuje 

žádnou shodu v systému Theses.cz s jiným dokumentem.  

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
1. Co konkrétně považujete z průběhu zpracování vaší práce za nejpřínosnější pro vás jako budoucí učitelku prvního stupně.  

2. Díky zahraniční zkušenosti a precizní práci na diplomové práci máte nyní řadu znalostí a dovedností v dané oblasti. Jak 

byste jich využila v rámci motivace budoucích kolegů, kteří nejsou kompetentní k řešení situací s žáky s odlišným 

mateřským jazykem, případně nemají chuť či sílu či mají v krajním případě negativní postoj k migrantům? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 

Podpis: 

 


