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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 

 

Čeština jako druhý jazyk pro žáka s odlišným 

mateřským jazykem v primární škole 

  

 



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: 
 

Tereza se problematice vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem věnuje již dlouhou dobu. Především 

v praktické rovině. Prvotně jako velmi aktivní studentka volitelného kurzu, později jako začínající lektorka češtiny pro 

cizince na základní škole, nyní jako diplomantka. Tereza přistupovala k tvorbě diplomové práce velmi svědomitě. Jednotlivé 
kapitoly se mnou často konzultovala a věnovala dostatek času studiu odborné literatury. 

Teoretickou část práce Tereza otevírá obecnou kapitolou o cizincích v České republice. Dále se zaměřuje úžeji na 

rozdíly mezi češtinou jako druhým a cizím jazykem. Dále předkládá velmi obsáhlou kapitolu k situaci žáků s odlišným 

mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému. Shrnuje legislativní dokumenty, které se k danému tématu vztahují, 
pružně reaguje též na změnu vyhlášky školského zákona a shrnuje i tyto výstupy. Popisuje také již konkrétní cesty 

k naplňování potřeb těchto žáků. Jako velmi přínosnou a vhodně zvolenou považuji kapitolu o akvizici druhého jazyka, kde 

Tereza čerpá především ze zahraniční literatury S. Krashena a J. Schwietera. Dále se Tereza zaměřuje na situaci žáků 

s odlišným mateřským jazykem ve školách. Oceňuji také kapitolu, která zpracovává výsledky tematického šetření České 
školní inspekce k situaci vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na školách. 

Tereza velmi záhy poté co podrobně studovala odbornou literaturu, čelila příležitosti stát se lektorkou češtiny jako 

druhého jazyka. Této příležitosti se chopila velmi zodpovědně a bylo tedy nutné začít se intenzivně zabývat výběrem 

didaktických materiálů a pomůcek pro výuku. Tereza tak velmi rychle nasbírala řadu kvalitních materiálů do výuky. Nejvíce 
se jí osvědčila učebnice Domino, kterou Tereza podrobila detailní analýze. Ta se pak stala centrem praktické části. Po 

konzultaci jsme společně dospěly k závěru, že průběh experimentu (výuka v kurzu) byl též velmi přínosný a inspirativní pro 

budoucí čtenáře – začínající lektory či učitele, takto byla zařazena část o experimentu. Z Tereziny práce, tedy v podstatě 

akčního výzkumu pak vznikaly dílčí výstupy jako například kapitola Jak komunikovat s žákem s OMJ či Než začneme učit. 
Nakonec praktickým cílem práce byl i souhrn dostupných vyzkoušených materiálů do výuky. Mrzí mě, že práce Terezy 

nebyla natolik samostatná, jak jsem prvotně očekával. V závěru naší spolupráce jsem zaznamenala velký pokrok například 

v práci se zdroji či ve formulaci myšlenek a shrnování, což je z práce patrné. Mírně negativně také působilo množství 

praktických dovedností a získaných materiálů, ve kterém pak možná bylo těžké se orientovat. Přesto velmi oceňuji 
zodpovědnost a pečlivost, kterou Tereza prokázala. Daný akční výzkum si kladl otázku Jak přistupuje začínající učitel 

k plánování výuky češtiny pro cizince? Odpovědi na základě jednoho případu nacházíme v práci komplexně. Myslím, že 

Tereza svůj cíl v rámci svých možností práce výzkumníka jednotlivce naplnila. 

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. Jak byste využila získané dovednosti a zkušenosti z výuky češtiny pro cizince v budoucnu ve vaší 

výuce v běžné třídě? 

2. Jaké principy považujete za nejdůležitější při výuce v heterogenní třídě (věkově či úrovní jazyka)? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Podpis: 


