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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 

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. 

Drobné nedostatky 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: 

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 

 



Praktická 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: 

Autorka si vybrala téma velice aktuální. Z práce je zřejmé její osobní zaujetí tématem.  

Je škoda, že cíl práce je formulován velice obecně, až se stává nefunkčním.  

Teoretická část se opírá zejména o internetové zdroje, ale rovněž poučeně pracuje s texty z oblasti 

vzdělávací politiky, legislativy či se statistickými údaji. Vyzdvihnout bych chtěla prostudování 

odborné zahraniční literatury. Absentuje však rešerše odborné literatury vztahující se k tématu 

čeština jako druhého jazyka pro žáka s odlišným mateřským jazykem v primární škole, zejména 

literatura časopisecká. Je škoda, že kapitola 2.1 je spíše o migraci, nikoli o češtině jako cizím jazyce, 

jak je avizováno v názvu kapitoly. Ocenila bych, kdyby autorka některé z definic (např. pojem 

inkluze) doplnila navíc ještě vlastním komentářem či definice interpretovala nebo uvedla, se kterou 

se ztotožňuje a proč, s jakou bude dále pracovat. Nejvíce oceňuji kapitolu 4.2 a shrnutí teoretické 

části, které vše podstatné velice přehledně shrnuje, a umožňuje tak vhodně navázat empirickou částí. 

Praktická část je pečlivě zpracovaná, zejména plán výzkum a jeho výsledky jsou prezentovány 

přehledně a čtivě. Praktickou část vhodně dokumentují přílohy práce. Výhrady mám zejména 

k metodologii výzkumu – jednalo se o akční výzkum spíše než o kvalitativní výzkum a experiment 

(autorka práce si neklade žádné hypotézy, ani nesledovala žádný vztah mezi dvěma proměnnými). 

Upozorňuji však, že toto je spíše nedostatek, na který měla upozornit vedoucí práce. Naopak, pokud 

bychom přijali myšlenku, že se jednalo o akční výzkum, považuji ho za precizně zpracovaný 

a výsledky inspirativní pro všechny učitele, kteří se zajímají o problematiku češtiny jako druhého 

jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem (zejména kapitola věnovaná výběru učebnic, 

pracovních listů, popisu her pro žáky s OMJ či pomůcek využitelných při práci s OMJ).   

Práce je na vysoké jazykové úrovni (až na drobné nedostatky v interpunkci, výjimečně chybné saní 

procent). Práci by prospěl slovník zkratek (některé zkratky jsou používány, aniž by byl vysvětlen 

jejich význam).  

Oceňuji pečlivé zpracování zejména praktické části, osobní zaujetí tématem a čtivě psané informace 

použitelné i do praxe. 

Dle systému Theses.cz je podobnost s ostatními dokumenty pod 5 %. 

Tato kvalifikační práce splňuje požadavky na ni kladené a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

1. Autorka uvádí, že učebnice Lejnarové (Čeština pro malé cizince) nezaujme tolik svými ilustracemi 

a rozmístěním textu. Může toto autorka konkretizovat?  

2. Když autorka na s. 60 popisuje plán přípravy na výuku češtiny žáků s OMJ, vychází z otázek Co, 

Jak a Proč. Jak se liší tento plán od běžné přípravy na výuku, např. mateřského jazyka, na 1. st. ZŠ? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

     


