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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 autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Cíl práce tak jak ho autorka popisuje v práci je přehledný a logicky funkční. Autorka popisuje 

zaměření a cíl jednotlivých kapitol, jako i cíl práce. Takto definované cíle se však z části 

odkloňují od názvu práce. Potřebné teoretické ukotvení, jako i stanovení cíle v práci ne plně 

koresponduje s avizovaným cílem prezentovaným v "Zásady pro vypracování": "Cílem práce 

je hledat odpověď na dvě výzkumné otázky: 1 / Co útvar image (prestiž / pověst) učitele v 

očích veřejnosti? 2 / Jaké profesní a lidské kvality učitele na 1. stupni hodnotí rodiče a 

veřejnost, nejvýše? ". 

 

V teoretické části práce autorka s ohledem na cíl a empirickou část vybírá a důkladně definuje 

osobnost, typologii a vyučovací styly učitele. Několik kapitol, i přes jejich teoretické 

důležitosti ke kvalitě učitele, však s ohledem na cíl a odezvu v empirické části působí spíše 

nadbytečně (sebevzdělávání učitelů - Kariérní řád, učitel muž - učitelka žena). 

 

Autorka v analytické části velmi dobře přepisuje výběr a příklady českých soutěží, které 

posuzují a oceňují učitele. V této části práce je jasně patrný autorčin přínos, když nejen uvádí 

charakteristiky, ale také se zamýšlí a hodnotí jejich možný přínos a porovnává soutěže 

navzájem. 

 

Jasnou devizu představuje empirická část práce. Autorka využívajíc kvantitativní přístup ve 

výzkumu, vytvořila velmi zajímavé dotazníkové šetření, které autorce umožňuje atraktivní 

formou (formou charakteristik učitelů) sledovat preference respondentů, vážící se k 

problematice výzkumu. Skvělý výzkumný design však svádí autorku k závěrům, které jsou na 

základě prezentovaných výsledků velmi nejasné. Čtenáři nezbývá než důvěřovat autorce, 

když tvrdí "Ze slovních komentářů vyplývá", protože si tyto tvrzení ne vždy ví ověřit. 

Stanovené a zodpovězené výzkumné předpoklady působí velmi rozvláčné a obsahují příliš 

mnoho proměnných na to, aby jejich autorka mohla jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit. 

Autorka vzhledem k sestavení dotazníku ví jen velmi těžko odpovídat, v cílech 

všudypřítomné, "... a proč?". 

 

Závěr práce je velmi čistý. Autorka logicky argumentuje svá zjištění výzkumné části, (z části) 

konzistentně propojuje všechny části práce a koresponduje s cíli práce. 

 

Hlavní přínos práce je autorčina analýza českých soutěží, které posuzují učitele a z teorie 

vytvořené funkční dotazníkové šetření. 

 



 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Domnívám se, že ambice práce věnovat se velmi zajímavému a možná nepříliš saturovanému 

tématu ovlivňující téma vzdělávací politiky - názoru rodičů, nebyla zcela naplněna. 

 

Je pravdou, že tato úloha není jednoduchá. Skloubit teoretickou část (pedagogickou) tak, aby 

byla funkční v empirické části (aby ji dokázali identifikovat rodiče a decízna sféra) je velmi 

náročné. Možná právě to rozevírá nůžky a formuje prestiž učitelské profese. Proto mě oslovila 

reakce respondenta "Překvapilo mě, jak bohatou typologií uč. se vám podařilo sestavit, být 

třeba fiktivních. Množil rodiče (možná i Budoucí prvňáčci) by takovou typologii (nebo jinou 

prezentaci) uvítali před nástupem do školy a možná Jejím Prostřednictvím vybrali "učitele 

Svého srdce." ". I tento názor akcentuje, že autorka velmi dobře charakterizuje styly a na 

základě realizovaného a popsaného předvýzkumu vytvořila výborné dotazníkové šetření, 

jehož největším limitem je až příliš odvážná interpretace. 

 

Práci doprovází řada formálních chyb, využívání jak citací v textu, tak i v poznámce pod 

čárou, některé citace v poznámkách pod čarou jsou nekompletní, seznam bibliografických 

údajů není v abecedním pořadí, otázaní je využívání tučného písma, zarovnání textu ... 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

Pokud by se rodiče mohli rozhodovat o výběru učitele, na základě jakých kritérií by se 

rozhodovali? (Zaměřte se na odbornost učitele) 

 

Prosím argumentujte pro/proti:  

Ocenění „Zlatý Ámos“ zvyšuje prestiž učitelského povolaní. 

Výběr učitele pro své dítě rodičem, má pozitivní vliv na žákovy výsledky. 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

 


