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A. Požadované náležitosti diplomové práce:
Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.
1. Cíl

2. Závěr

3. Odkazy a citace

4. Formální
náležitosti
(anotace, klíčová
slova, angl.název,
rozsah)
5. Jazyková
úroveň

A
Formulace
obsahově funkční,
formulačně
zřetelná.
Shrnuje práci jako
celek, přesahuje
obsah DP v jeho
hlubší reflexi a
hodnocení, reaguje
na cíle, obsahuje
argumentované
stanovisko autora.
Vše
dokumentováno,
zřejmé oddělení
převzatého a
vlastního.

B
Drobné nedostatky
v obsahové a/nebo
funkční formulaci.

C
Nefunkční
formulace formálně
(např.příliš obecná)
i obsahově.
Popisuje obsah,
neobsahuje širší
reflexi problému,
nehodnotí nebo
neobsahuje
stanovisko autora,
neváže se k cíli.

N
Chybí.

Chybějící odkazy,
nepřesné, nesprávně
uváděné infor.
zdroje, seznam liter.
neodpovídá citacím,
apod.
DOPLNIT při
obhajobě:

Nevyhovuje.

Ano

Nezřetelné oddělení
převzatého a
vlastního, drobné
nedostatky
v citacích a
seznamu literatury.
Neúplné:

Vhodná větná
stylistika a
gramatická
správnost.

Drobné
nedostatky ve
stylistice a/nebo
gramatice.

Výraznější
nedostatky (doplnit
příklady):

Nevyhovuje zcela.

Mezi A a C

Chybí.

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
Logická struktura výkladu

A

B

C

N

A

B

C

N

A

B

C

N

A

B

C

N

A

B

C

N

A

B

C

N

Argumentace soudů je obsažena a je funkční
Funkční provázanost teoretické a praktické části
Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.
Autorský přínos

Empirická úroveň, resp. část
Vymezení úkolů (cílů)
Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění
empirických postupů
Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností

A

B

C

N

A

B

C

N

A

B

C

N

A

B

C

N

A

B

C

N

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů
Autorský přínos

C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP:
Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:
Práce se věnuje stále aktuálnímu tématu pozice a práce asistenta pedagoga na 1. stupni ZŠ.
Jejím hlavním přínosem mělo být motivační zázemí studentů učitelství, kteří na tuto pozici
vstupují, a jejich zkušenosti. Tento cíl, na který byla hledána odpověď zjišťujícím šetřením a
analýzou vlastní zkušenost, se podařilo naplnit, stejně jako podněty pro předmět Asistentská
praxe na pedagogické fakultě UK.
Autorka v teoretické části shromažďuje poznatky z odborných prací, jejich provázanost i
výklad jsou však místy nepřesné, což je způsobeno zřejmě nepřesným přenosem ze zdrojové
literatury (např. s. 13, 1. odst. Okolo sametové revoluce…). Také používání terminologie
neodráží vždy současný stav – např. asistent pro žáka, autorka používá spíše výrazy užívané
v učitelské praxi. Celkově lze říci, že teoretická východiska zůstávají na úrovni výtahu.
Praktická část je vedena stanovenými úkoly. Úroveň zpracování dat z rozhovorů je popisná,
chybí zobecnění nebo alespoň popis zjištěných tendencí a jeho zdůvodnění. Doporučuji
doplnit při obhajobě. V závěru však lze najít podněty pro inovaci předmětu Asistentská praxe.
Práce splňuje požadavky na kvalitu diplomové práce s výhradou.
Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
- V názvu práce by z hlediska současné terminologie měl být termín asistent pedagoga
nikoliv jen asistent.
- S. 33 je prázdná.
Náměty k diskusi při obhajobě DP:
1. Jak rozumíte tvrzení, že SPU bychom mohli podle L. Krejčové a Z. Bodnárové (2014)
nazvat civilizační chorobou?
2. Upřesněte, v čem spočívala strukturovanost rozhovoru s asistenty pedagoga a zástupkyní
ředitele? Jak jste propojila dotazníky a rozhovory při šetření a vyhodnocování?
3. Jaký přínos zpracování tématu Vám práce přinesla?
Doporučuji k obhajobě:
Návrh hodnocení:
výborně
velmi dobře
Podpis:

ANO

NE
dobře

nevyhovuje

