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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: 

 

Předkládaná práce je rozsáhlá, čítá cca 90 stran vlastního textu. V teoretické části autorka 

zpracovává opodstatněná témata, která mají zřetelnou vazbu na řešenou problematiku. 

V textu nadužívá přímé citace namísto parafrází s odkazy, ne vždy jsou zřetelně odděleny 

vlastní a převzaté myšlenky. Nejvíce prostoru věnuje jednotlivým aspektům školní zralosti 

a možnostem jejich podpory. Přínos této části odpovídá jejímu popisnému charakteru. 

Přínos praktické části je naopak nesporný. Diplomantka přináší vhled do alarmující reality 

běžné pražské školy v době, kdy inkluze a podpora žáků se speciálními potřebami se na 

úrovni teorie a školské politiky „skloňuje ve všech pádech“. V rámci výzkumu strávila 2 

dny v týdnu po dobu 1. pololetí šk. docházky ve třídě 1. ročníku s převahou romských 

žáků. Nejsilněji působí příklady 5 vyučovacích hodin, které podle autorky reprezentují 

denní realitu výuky v této třídě. Věřím, že pro diplomantku bylo obtížné udržet se v roli 

výzkumníka, jež vyžaduje odstup, nadhled a systematičnosti při sběru, analýze a 

prezentaci dat. To je také důvodem, proč se domnívám, že potenciál, který její jedinečná 

zkušenost měla, není v textu zužitkován dostatečně. Je škoda, že nevyužila ještě více 

přímých výpovědí dětí a pedagogů. Dotazníky, které pravděpodobně sloužily jako 

struktura pro rozhovor s pedagogy, obsahují témata, která nejsou v textu zúročena. Viděla 

bych jako smysluplné zpracovat tuto zkušenost pro některý z pedagogických časopisů.  

Diplomantka během zpracování práce pravidelně konzultovala, podněty se snažila využít.  

 

 

 

 



 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

 Drobné nejasnosti jsou ve struktuře číslovaného obsahu. Některé číslované 

podkapitoly mají neadekvátně malý rozsah (např. 2. 4) 

 Abstrakt neobsahuje podstatné informace o charakteru a výsledcích výzkumu. 

 Vlastní závěr práce v podstatě chybí, resp. je součástí kapitoly nazvané Závěr 

výzkumného šetření. 

 Chybné citace el. zdrojů v Seznamu zdrojů. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

 

 Vybrané žáky jste pozorovala ve třídě. Domníváte se, výsledky ostatních romských 

žáků jsou podobné, tj. že Vám vybraný vzorek v podstatě reprezentuje problematiku 

adaptace romských žáků v 1. pol. školního roku v této třídě obecně? Liší se od průběhu 

adaptace a úrovně dovedností neromských žáků ve třídě?  

 V závěrech poukazujete na to, jak by stav měl obecně optimálně vypadat. Formulujte pro 

obhajobu písemně konkrétní kroky, které by škola, ve které jste svůj výzkum realizovala, 

měla učinit, aby současnou nevyhovující situaci změnila a o k optimu se alespoň 

přiblížila. U jednoho z žáků Vaše vzorku navrhněte konkrétní podpůrná opatření. 

 Jak vyhodnocujete po střetu s realitou praxe svou profesní připravenost v oblasti práce se 

žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


