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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 autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Autorka v práci rozpracovává aktuální téma související s integrací žáků s „Dvojí 

výjimečností“, která vychází z vlastní pedagogické praxe. V teoretické části práce autorka 

prezentuje velký počet relevantních publikací, které však bohužel jen jednotlivě shrnuje. 

 

Největším přínosem práce je opravdu detailní popis pozorování (včetně anamnézy a 

intervencí) v empirické části práce, které autorka provedla v období necelých 2 let. 

Pozorování je zaznamenáno ve formě výzkumného deníku a následné reflexi jednotlivých 

etap. Jde o velmi detailní popis, který pro čtenáře se zájmem o problematiku přesně 

ilustruje téma nadaného žáka s Aspergerovým syndromem (nebo s podezřením na něj) v 

běžné ZŠ.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 
  

I přes velký počet citací a parafrází z analyzované literatury a jejích jednotlivých popisech 

v kapitolách chybí autorčino celkové zobecnění prezentovaných zdrojů. Text a jeho 

opakující se struktura působí poměrně těžkopádně a podobá se výčtu jednotlivých jevů 

například str. 12:  

„Havigerová (2011) popisuje rozdělení nadání do tří skupin. Dle autorky se liší nadání, 

jako vrozený předpoklad k intelektovým výkonům, nadané dítě jako jedinec, který podává 

výkony v určité oblasti, a nadané chování je jednání vedoucí k dosažení potenciálu.  

Mudrák (2015) uvažuje o nadání jako o stabilním a reálném rysu osobnosti, který vede k 

výsledkům a dosažení cílů. Autor dále poukazuje…“ 

Jednotlivým kapitolám chybí úvod a závěr který by čtenáři pomohl pochopit, co v kapitole 

bude, proč je to důležité a k jakému závěru kapitola dospívá.  

Shrnutí teoretické části spíše připomíná velmi dobrý úvod do této části, ve kterém je jasná 

logická struktura výkladu. Je škoda, že se tato pasáž objevuje až v závěru teoretické části.  

 

V empirické části se trochu nevhodně dozvídáme o bližší charakteristice výzkumného 

šetření až v jeho závěrech, přičemž samotné odůvodnění vybraných empirických postupů 

skoro úplně schází. 

V empirické části práce by textu pomohlo, kdyby autorka nabídla přehlednější přehled 

vývoje v jednotlivých obdobích. Pro čtenáře je velmi složité se vyznat ve velmi podobném 

a podrobném popisu jednotlivých etap a sledovat, jaké intervence autorka udělala a jaké 

měly efekt. 

 



Právě jejich přehlednost a seřazení buď prostřednictvím vizualizace, nebo přehledové 

tabulky by podle mého názoru pomohlo i autorce lépe odpovědět na výzkumnou otázku 

bez nutnosti (chybné) sekundární citace v závěru empirické části str. 66: „Jak tedy 

pracovat s nadanými žáky dvojí výjimečnosti, a to s přidruženými poruchami – poruchou 

chování, poruchou hyperaktivity s pozorností, specifickými poruchami učení nebo zkrátka 

nadaného žáka provokatéra, či defenzivního odpadlíka? Dle Stehlíkové (BETTS, 

NEIHART in STEHLÍKOVÁ, 2016) je vhodné podporovat slušné chování, naučit tyto 

děti sebeovládání, diskutovat s nimi, přijmout jejich názory a také se o ně zajímat. Je třeba 

je chválit a podporovat tím jejich sebevědomí.“ Citace trochu znevažuje přínos a 

výbornou systematickou práci, kterou autorka udělala během výzkumu. 

 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

Na základě vašich zkušeností popsaných v empirické části práce, prosím 

zodpovězte/předložte seznam bodů (doporučení) na otázku: „Jak tedy pracovat s 

nadanými žáky dvojí výjimečnosti?“ 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


