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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:  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje 

zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné  

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 

Interpretace výsledků výzkumu           

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: 

 

Autorka si vybrala ke zpracování téma, které propojuje dvě obsahové oblasti (pojetí 

vyučovacího předmětu prvouka a formativní hodnocení), což kladlo relativně velké nároky 

na jeho zpracování. Dle mého názoru mohla být práce tematicky sevřenější (kapitola 1 je 

relativně rozsáhlá a řeší problematiku hodnocení obecně,  což náleží spíše monografickým 

dílům věnujícím se obecně hodnocení). Nicméně je nutné přiznat, že autorčin přístup 

k řešení práce je pečlivý a zodpovědný. Shromáždila tak mnoho odborných poznatků, které 

s jejím tématem více či méně souvisejí. Prokázala zvláště v některých částech práce 

(kapitola 2), že je schopna nadstandardním způsobem pracovat s poznatky z odborné 

literatury. Nejen je vhodně propojuje, ale i je porovnává, hodnotí a interpretuje.  Výsledkem 

jsou části vysoce odborného textu.  

Co se týče empirického šetření, je škoda, že byla v úvodu (s. 46) nesprávně označena 

prvouka jako „předmět sociálně-humanitního zaměření“. Autorka však pak v prezentaci a 

interpretaci výzkumných dat hovoří převážně o učivu přírodovědném, nikoli sociálně-

humanitním a to je pro čtenáře poněkud matoucí. Je zřejmé, že tento omyl vznikl z důvodu 

komplikovanosti předmětu, který obsahuje obě tyto hlavní složky, ale ty bývají často 

zkoumány odděleně, protože mají oddělené oborové didaktiky a těm se věnují často odlišní 

odborníci. Nicméně pokud se čtenář přes tuto chybu ve vymezení přenese, najde 

v empirické části mnoho zajímavých dat a úvah k přemýšlení. 

Jak jsem již naznačila, výzkum Terezy Mückové mi připadá spíše jako cenná deskripce 

reality výuky ve dvou třídách 1. stupně ZŠ založená na kombinaci výzkumných metod 

s cílem explanace případů. Z tohoto důvodu a z důvodu, že statistické šetření, které by si 

mohlo dělat ambice na zkoumání hypotéz, by muselo být rozsáhlejší a založené na 

podrobnějších statistických postupech (nejen na počítání průměrů), by mi přišlo 

adekvátnější položit si na začátku pouze výzkumné otázky deskriptivního charakteru. 

Nicméně, opět je mi zřejmé, že diplomantka zvolila daný způsob u vědomí získat co 

nejpřesnější a nejpoctivější odpovědi na otázky, které si klade (např. vede formativní 

hodnocení k větší oblibě předmětu) a tato její motivace je velmi sympatická.  

Zpracování empirické části práce je opět velmi poctivé a pracné. Diplomantka volila 

kombinaci různých výzkumných metod a tak je její výpověď o realitě nahlížení na předmět 

prvouka a hodnocení v něm relativně plastické.  

Navzdory výše uvedeným pochybnostem se domnívám, že výsledky (včetně statistického 

zpracování dat) jsou velmi zajímavé a popsaný kontext případů obou tříd/učitelek umožňuje 

čtenáři přemýšlet o souvislostech a klást si vlastní otázky. Autorka velmi dobře zmiňuje 

limity zvoleného přístupu. Práci tak hodnotím celkově jako nadprůměrnou a domnívám se, 

že  autorský přínos práce je značný. Práce může přispět k lepšímu porozumění realitě výuky 

prvouky a formativního hodnocení.  

  



Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Jaké všechny faktory ovlivňují (podle odborné literatury, vašeho výzkumu i vašich 

názorů)  vztah žáků k prvouce? 

2. Jaké otázky vztahující se k tématu práce si jako budoucí učitelka kladete po napsání 

této práce? Jaké otázky byste doporučila výzkumníkům řešit? 

 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce ve studijním 

oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy a vykazuje velmi nízkou shodu v systému 

Theses.cz s jinými dokumenty. 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO         NE 

 


