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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 



 

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 zpracovává téma velmi aktuální, moderní, a ne příliš zmapované – analyzuje a 

srovnává vzdělávání Finska a Česka. V současné době je toto téma velmi diskutováno a 

autorka může jistě i díky své diplomové práci k této diskuzi přispět. Autorka v úvodu práce 

velmi dobře a podloženě přibližuje pozadí úspěchů finského školství v mezinárodním 

srovnání a zároveň sděluje svou motivaci k výběru tématu, jež ovlivnil její studijní pobyt 

(včetně pedagogické praxe) právě ve Finsku. Oceňuji, že se již v úvodu práce opírá o 

tematické prameny. Velmi oceňuji samostatnou kapitolu 2 (Cíl práce a metodologické 

zpracování), ve které velmi zevrubně vysvětluje cíl práce, kterým je komparace finského a 

českého školství se zaměřením na primární vzdělávání ve vybraných oblastech (str. 10). Tyto 

oblasti jsou pro srovnání s českým systémem vybrány velmi dobře, řeší totiž přesně to, co je 

právě v českém kontextu nejvíce diskutováno - kurikulum, podpora žáků ve vzdělávání, 

výuka jazyků a vzdělávání pedagogů. V této kapitole také pokládá klíčovou otázku, na kterou 

se snaží v práci odpovědět, totiž zda je možné se inspirovat právě finským školstvím v českých 

podmínkách (str. 10).  

Práce se více věnuje právě finskému systému tím, že jej podrobně analyzuje a popisuje. 

Srovnání s českým systémem je věnováno méně prostoru a je to autorčin záměr. Nejde 

rozhodně říci, že by autorka nenabízela dostatek podnětů pro české školství, i když některé 

podněty by, dle mého názoru, zasloužily více pozornosti (zejm. vzdělávání učitelů). 

V první části práce shromažďuje poznatky pomocí deskriptivní metody a analýzy finského 

systému na základě odborné literatury a dalších pramenů. V druhé části práce analyzuje 

provedená pozorování (strukturovaná i nestrukturovaná) a doplňuje je o nestrukturovaný 

rozhovor s finským pedagogem. Obecně lze konstatovat, že autorka se dobře orientuje 

v teoretickém pozadí a velmi jasně a strukturovaně toto pozadí představuje. V celé práci 

autorka citlivě a s rozmyslem vybírá informace, které jsou ucelené a jasně a logicky 

provázané. Velmi dobře se autorce podařilo i propojení kapitol navzájem a odkazování na ně. 

Text je logický a čtenářsky srozumitelný, některé pasáže jsou velmi čtivé, aniž by textu 

chyběla odbornost či přesnost.  

  

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Velmi oceňuji podrobné zpracovaní kapitol a logicky nabízené oblasti -  

od historických a geografických, demografických a ekonomických souvislostí k hodnocení 

finského školství v mezinárodním srovnání po představení systému vzdělávání včetně 

kurikula jednotlivých vstupů s důrazem na jazykové vzdělávání, až k vzdělávání pedagogů. 

V kontextu inkluze je rozhodně zajímavý akcent, který se věnuje podpoře jednotlivých stupňů 

vzdělávání a jazykovému vzdělávání. Stejně pojímá i kapitolu 4 (Vzdělávání žáků v České 

republice). Vrcholem je kapitola 5 (Komparace vzdělávání žáků 1. stupně ve Finsku a v ČR a 

podněty z Finska pro české školství). Zaujaly mne tyto podněty: dostatečné množství dalších 



odborníků pro inkluzi ve školách; intenzivní působení cizího jazyka na žáky; zdůraznění 

praxe u studentů učitelství a podpora zájmu studentů o svou profesi i podpora jejich 

profesního rozvoje. Velmi oceňuji aktuální a bohatý výběr použité literatury včetně zahraniční 

literatury (zejm. PRŮCHA, KANSANEN. Školní vzdělávání ve Finsku. 2015; HEINÄMÄKI, 

Early Childhood Education in Finland, 2008, kolektiv autorů: Learning and competence 2025; 

2015). 

Specifickou dovedností, kterou autorka prokazuje v celé práci, je velmi dobré a 

rovnoměrně shrnutí hlavních myšlenek nebo upozorňování na cíle konkrétních kapitol a 

podkapitol. 

 

Práci shledávám jako velmi zdařilou s velkým autorským přínosem, která splňuje kritéria 

označena písmenem A. Cíle práce se podařilo naplnit, stejně jako zodpovědět výzkumnou 

otázku. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. V práci zmiňujete často to, že aplikovat poznatky, podněty a zkušenosti z Finska je 

v českém kontextu složité a zdůvodňujete to hlavně postojem pedagogů. Jak byste 

tento postoj popsala a zkusila byste najít i nějaké souvislosti, příčiny, které k tomu 

vedou? 

Pozn. Nezaměřujte se, prosím, na historické souvislosti, které jsou dané například 

komunistickým režimem apod. Jde mi spíše o popis postojů, na pozadí vnímání kurikulární 

reformy v českých školách. 

 

2. Příprava učitelů prvního stupně na pedagogických fakultách se výrazně liší od 

přípravy učitelů dalších stupňů, a to právě tím, že se klade mnohem větší důraz na 

praxi. V práci hovoříte o tom, že je i u budoucích učitelů prvního stupně praxe 

nedostačující. Můžete přiblížit, které konkrétní nedostatky v praxi u studentů 

učitelství prvního stupně vnímáte? 

 

Pozn. Studenti Učitelství prvního stupně ZŠ na PedF UK se mohou v rámci předmětu 

Asistentská praxe zapojit do role asistenta učitele – v práci uvádíte, že se studenti 

učitelství nemohou zapojit do role asistentů. Započítala jste tuto možnost do komparace? 

 

3. Jaké největší přínosy studijního pobytu ve Finsku a zpracování DP pro sebe jako 

pro budoucího učitele prvního stupně vnímáte a jak se změnilo Vaše vnímání 

učitelské role (vyučovacího stylu, vnímání žáků, práci na vzdělávacím obsahu, 

pohled na společné vzdělávání apod.) či jak se změnily nebo prohloubily učitelské 

kompetence? 

 

4. V čem vidíte největší potenciál pro další navázání na Vaši práci? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Klára Vondřičková 


