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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: rozsah na 

spodní hranici 

požadovaného 

rozsahu DP 

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: 

Diplomová práce je kvalitním akčním výzkumem opřeným o rozsáhlá teoretická východiska. 

Autorka rozdělila DP na teoretickou a praktickou část. Základní struktura diplomové práce se 

tak ocitá v jistém nesouladu s podstatou modelu ALACT, který předpokládá průběžnou práci 

s novými poznatky. 

Teoretickou část diplomantka založila zeširoka, od transformace vzdělávání po roce 1989 po 

současnost. Ve 2. kapitole se pak věnuje projektové výuce. Zařazuje kapitolu o možnostech 

projektové výuky v malotřídní škole. Pracuje na základě dostatečné šíře odborné literatury. 

Poznatky logicky uspořádává, komentuje, shrnuje, argumentuje. Získané poznatky vcelku 

dobře interpretuje. Text je hutný, prospělo by mu výraznější strukturování.  

Praktická část je jasně zacílená. Obsahuje tři podrobně popsané projekty, jejich cíle, scénáře a 

průběh. Jejich reflexi autorka vede podle modelu ALACT, kritérii posuzování kvality projektů 

jí jsou principy projektů formulované H. Kasíkovou (2010). Prezentované projekty jsou 

kvalitní, zahrnují zevrubné scénáře, reflexe je zaměřována na předem vytýčené cíle (rozvoj 

kompetencí,…). Ve fázi reflexe zaměřené na alternativní řešení postrádám výraznější práci 

autorky s novými informacemi. U třetího projektu je nedokončený reflektivní model (s.99).  

Závěry práce se důsledně vracejí k cílům praktické části a diplomové práce, jejich naplnění a 

shrnutí. 

Práci doplňuje bohatá dokumentace. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 Porovnejte teorii vyučovacích stylů s podstatou projektové metody. Koresponduje 

některý ze stylů více než jiné s podstatou projektové metody, jak ji popisujete 

v teoretické části práce? Ukažte na jednom z popsaných projektů, v čem se projevuje 

facilitační styl vyučujících. 

 U 3. uvedeného projektu se v reflexi znovu zaměřte na naplnění principu 

interdisciplinarity. Co z poznatků o kurikulu a o projektové výuce, které jste si 

zpracovala v teoretické části diplomové práce, můžete pro takto zaměřenou reflexi 

využít?   

 Co z reflexe tří uvedených projektů považujete za klíčové momenty pro váš profesní 

růst?  

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Anna Tomková 


