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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. 

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: 

 

Téma práce – kvalita učitele je trvale aktuální a závažné. V celém textu jsou ústřední dvě 

otázky: 1/ Co utváří image (prestiž/pověst) učitele v očích veřejnosti? 2/ Jaké profesní a lidské 

kvality učitele na 1. stupni hodnotí rodiče a veřejnost nejvýše? Autorka rozčlenila práci na tři 

vzájemně dobře provázané oddíly: v teoretické kapitole shrnuje pohled na osobnost učitele, 

jejich typologii a vyučovací styly, což jsou bezesporu důležité oblasti vnímané rodiči, když 

hodnotí kvalitu učitele. Prostřední analytická část je výsledkem důkladné rešerše kritérií 

českých celonárodních i regionálních soutěží, které usilují zviditelňovat a oceňovat kvalitní 

učitele. Konečně jádrem třetí, výzkumné části je vlastní dotazníkové šetření autorky. 

Diplomantka vstupuje do výzkumu s třemi předpoklady, a to že 1/ rodiče budou klást při 

hodnocení učitele důraz na jeho vztah k dětem (paidotrop), 2/ že upřednostňovaný vyučovací 

styl dítěte bude odvislý od toho, zda se jedná o prvního či dalšího školáka v rodině a 3/ 

preference budou oscilovat mezi tradičním (transmisivním) a  konstruktivistickým pojetím 

výuky.  

Výzkum byl založen na originálním autorském nástroji: diplomantka vypracovala 

„archetypální“ charakteristiky pěti učitelů, reprezentující odlišné výukové styly a pojetí 

vzdělávání. Rodiče – 70 respondentů výzkumu – pak posuzovali tyto typy z hlediska 

zkušeností, vztahu k dětem a motivace žáků a dále je řadili podle svých preferencí. Na první 

místo postavili konstruktivistický výukový styl, nejméně preferovaným byl styl exekutivní.  

Rodiče nejvíce zaujala empatická učitelka zaměřená na potřeby dětí, která vede žáky k 

zodpovědnosti, samostatné práci. Vytváří bezpečné prostředí, ve kterém chyba není vnímána 

jako nedostatek, ale jako příležitost k novému zjištění a pokroku. Tato učitelka vnímá žáky 

individuálně, zná jejich osobní limity a je schopná zhodnotit osobní pokrok každého žáka. 

Podporuje a rozvíjí komunikaci. Tato zjištění ohledně rodičovských preferencí nejsou 

v zásadě nová, velmi pozitivní je však skutečnost, že byla znovu potvrzena. Výsledky 

výzkumu tak mohou přispět k podpoře probíhající diskuse o kvalitě vzdělávání a učitelské 

profesi. 

 

 

 

 



Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

 V teoretické části bych více ocenil, kdyby autorka byla bývala hlouběji pronikla do procesu 

tvorby posledního návrhu karierního systému pro učitele (2017). I když k reálným změnám 

v českém školství nakonec nedošlo, v rámci práce na kariérním systému/řádu vznikla řada 

studií, odborných zpráv a návrhů, které obsahují nejnovější poznatky o učitelské profesi, 

včetně kvality učitele. Teoretická část je založena spíše na tradičním „učivu“ o učiteli a 

exkurz do období po roce 1989 už může být příliš vzdálený současným debatám.  

V analytické části chci poukázat na významný přínos uceleného zpracování učitelských cen a 

soutěží a jejich kritérií. 

Ve výzkumné části velmi oceňuji konstrukci výzkumného nástroje originálně založeného na 

vizualizaci jednotlivých typů učitelů. Domnívám se, že díky tomu byl dotazník pro 

respondenty srozumitelný, čímž se navyšuje validita výzkumu. 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Jak lze vymezit pojem „vyučovací styl učitele“? Jak odlišíte pojmy „vyučovací styl“ a 

„vyučovací metoda“. 

2. Zamyslete se, zdali je (např. v rámci soutěží Zlatý Ámos či Global Teacher Prize) 

vůbec možné vybrat nejlepšího učitele. A jaký smysl má se o to vůbec pokoušet? 

3. Pokuste se porovnat rodiči preferovaný medailon učitele ve Vašem výzkumu s pojetím 

výuky deklarovaným vítězkou Global Teacher Prize ČR 2018. 

(https://www.gtpcr.cz/2018/08/16/katerina-vrtiskova/ a 

https://www.gtpcr.cz/2018/11/03/medailonky-finalistu-gtp-cr-2018-2/ - stopáž 16:55 – 

18:15.) 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                              

 

Návrh hodnocení: 

 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 
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