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A. Kriteriální posouzení náležitostí DP: 

 
           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. Expertní posouzení kvality obou částí DP: 

 

Legenda:  

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 

 

Slovní hodnocení a sdělení autorovi/autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Největším přínosem práce je vytvoření kazuistik romských žáků, s nimiž autorka 

pracovala v empirické části práce. Tyto kazuistiky získané prostřednictvím vhodného 

zvolení metod obsahují všechna relevantní data, poukazují na teoretickou část a propojují 

ji s praktickou. Kazuistiky jsou vhodně rozděleny do anamnézy, adaptace, vstupní a 

výstupní diagnostiky a velmi vhodně nabízí také tabulku porovnání konkrétního žáka. 

Celkové závěry výzkumu jsou čtivě popsány, ale bylo by vhodnější je popsat 

systematičtěji a přesně odpovídat na stanovené otázky. 

 

V teoretické části práce autorka velmi vhodně pracuje s literaturou, kterou v kapitolách 

analyzuje a dává ji vzájemně do souvislostí. Kapitoly se však navzájem ovlivňují jen 

minimálně, zmiňme, že v rozmezí stran 15–28  romský žák zcela chybí. Samotný závěr 

teoretické části jen velmi málo (na polovině strany) pokrývá komplexnost témat (33 

stran), která autorka prezentovala v teoretické části. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Z hlediska obsahu práce a rozsahu by bylo pro autorku mnohem vhodnější vybrat si jen 

pár sledovaných jevů na které se zaměří.Její snaha o komplexnost vylíčení všech aspektů 

školní zralosti je sice obdivuhodná, ale v konečném důsledku se pouze v podkapitole „3.8 

Specifické vlivy ve vývoji řeči romského žáka“ přímo vyjadřuje ke specifikům s ohledem 

na cíl práce. Uchopení tématu je příliš široké i v jiných kapitolách. 

 

V empirické části práce autorka prezentuje podvojný pedagogický deník a tvrdí, že tyto 

záznamy vystihují přesnou podobu vyučovacích hodin. Zároveň ale neposkytuje čtenáři 

zobecnění. Celkově tato metoda v takové podobě působí v textu nadbytečně. 

 

Nejzávažnější chybou práce však zůstává absence celistvého závěru. I když autorka 

prezentuje závěry teoretické a empirické části, celistvý závěr v práci schází, a kvůli tomu 

chybí i jasná funkční provázanost teoretické a praktické části. 

 

Citace z internetových zdrojů mají nepřijatelnou podobu v Seznamu použitých 

informačních zdrojů. Je zvláštní, že je autorka v textu uvádí správně, ale v konečném 

seznamu literatury vkládá pouze odkazy bez jakéhokoli popisu. 

 

 

 



 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Na základě Vašeho výzkumu popište, jak probíhá adaptace romských žáků na 

školu ve dvou Vámi vybraných oblastech prezentovaných v teoretické části práce. 

2. Na obhajobě prezentujte celkový závěr Vaší práce. 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


