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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 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: 

 

Autorka zpracovává téma v českém kontextu relativně nové nebo ne příliš zmapované – 

metodu Persona Dolls a její propojení s hodnotovým vzděláváním sestry Cyril Mooney 

na prvním stupni ZŠ. Velmi oceňuji strukturu a pojmenování kapitol celé DP. Je z nich 

patrné, na co se autorka v práci zaměřovala. Doporučila bych promyslet, zda by kapitoly, 

které se věnují metodám, neměly být připojeny blíže k sobě a teoretická východiska a 

kontexty jim předřazeny. Text je psán bez gramatických a stylistických chyb. Autorka velmi 

poctivě cituje zdroje a dobře je propojuje s vlastním textem. Oceňuji bohaté odborné zdroje, 

včetně zahraničních. Je vidět, že autorka nabízí takové teoretické rámce, které přesně 

napomáhají pochopení kontextu pro PD a HV. Oceňuji podrobně zpracovaný kontext 

kurikulární reformy a RVP ZV. Autorka stručně, logicky a osobitě vybírá klíčové části 

kurikulární reformy, které se vztahují k hlavnímu tématu práce a uvádějí přesný kontext 

hodnotovému vzdělávání. Ve většině případů se autorce podařilo i navazování teoretických 

kapitol na sebe, odkazování na ně a zdůvodňování. Text je logický a čtenářsky srozumitelný, 

některé pasáže jsou velmi čtivé, aniž by textu chyběla odbornost či přesnost. Zjištění, jak PD 

a HV přispívají k rozvoji komunikačních kompetencí s důrazem na emoční inteligenci a 

porovnání obou metod, hodnotím jako největší přínos celé práce. Ne vždy je zcela zřejmé, co 

autorka vnímá jako jádro celé práce a co je dle ní klíčové či co má větší prioritu. 

Praktická část je velmi ambiciózní, až předimenzovaná. Doporučila bych se více 

soustředit na to, co vede opravdu k zodpovězení výzkumných otázek, ke splnění cíle a 

vybírala bych priority. Oceňuji pečlivě a dovedně reflektované navržené autorské lekce 

v rámci výzkumné části.  

Práci shledávám jako zdařilou s velkým autorským přínosem, která splňuje požadavky na 

tento typ závěrečné práce a doporučuji práci k obhajobě. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Autorka v úvodu práce velmi konkrétně a podrobně popisuje kurz metody Persona Dolls a 

zdůvodňuje tak silnou inspiraci pro téma své DP. Dále popisuje ústřední nástroj metody – 

panenku a vysvětluje její účel s důrazem na to, že panenka může otvírat těžší nebo hůře 

uchopitelná témata a usnadňuje pedagogovi roli. Hovoří o rozvoji komunikačních dovedností, 

kritického myšlení, emoční inteligence, respektu, tolerance a dalších hodnot a postojů. 

Formuluje zde také cíl práce: „Cílem diplomové práce je seznámení s metodou Persona Dolls, 

objasnit její teoretická východiska a smysl používání této metody. A formuluje také výzvu, 

kterou téma a cíl DP mají: „…navázat na již předešlé práce, které byly napsané na téma 

metody Persona Dolls, a pokusit se obohatit systém návštěv s panenkou o další aktivity spjaté 

s rozvojem hodnot pro větší efektivitu u žáků v jejich reálném životě.“  Domnívám se, že 



přesnější formulace cíle by měla více zohlednit největší přínosy celé práce, tedy propojení 

metody PD s kurikulárními dokumenty, rozvoj komunikativních kompetencí, hodnot a 

emoční inteligence a porovnání PD a HV.  

Cíl teoretické části, který je uveden na začátku TČ, je dle mého názoru zbytečně obecný a 

a nevystihuje podstatnou část celé teoretické části („Cílem je popsat vývoj primárního 

vzdělávání včetně kurikulární reformy.“) a neodpovídá cíli, který autorka uvádí ve shrnutí 

k TČ, tj. „Cílem teoretické části bylo seznámit čtenáře s metodou Persona Dolls, jakožto 

práce s panenkou, která napomáhá učiteli rozebírat s dětmi vážná témata a seznamovat je se 

situacemi, které děti v daném věku dosud nepoznaly.“ Z úvodního textu k TČ je málo znát, co 

autorka vnímá jako klíčové. Jako „podstatnou“ zmiňuje autorka kapitolu charakterizující 

metodu PD (2.5.2). Vnímám, že jde o nosnou kapitolu, avšak z mého pohledu jsou velmi 

podstatné kapitoly, které propojují TČ a PČ - úskalí metody PD a jak jim lze předcházet 

(2.5.9.) a také kapitola, která nachází propojení s rozvojem klíčových kompetencí (2.5.10) a 

kapitola hledající průsečíky s hodnotovým vzděláváním (2.9.1). Práce také velmi zajímavě 

předkládá téma hodnot a emoční inteligence z hlediska připravenosti dětí mladšího školního 

věku (2.8.). Tato témata by si také v úvodu zasloužila více prostoru.  

Doporučila bych v kapitole Teoretické zakotvení (2.5.1) spojit všechny informace týkající se 

situačního přístupu k sobě (tyto informace jsou v textu práce nejprve na str. 20, na ty 

navazuje přístup Anti – bias (str. 21-23) a na str. 23 dále pokračuje situační přístup. V rámci 

toho je vloženo porovnání s metodou PD. Toto porovnání bych přesunula buď do dalšího 

odstavce, který je zaměřen na shrnutí východisek (SP a AB) pro PD nebo do další kapitoly 

Charakteristika metody Persona Dolls (2.5.2). Tato kapitola je velmi zdařilá a nabízí všechna 

klíčová témata přehledně, stejně jako kapitoly (2.5.3 – 2.5.7), které se zabývají cíli, způsoby 

využití, podmínkami metody PD, rolí pedagoga a výběru aspektu panenky. Velmi zdařilou 

kapitolou je zařazení PD do kontextu výukových metod s propojením s reformovanými cíli 

vzdělávání. Velmi oceňuji autorčin přínos v hledání důkazů a argumentů pro to, jak PD 

splňuje znaky konkrétních výukových metod a zdůvodnění pro označení inovativní výuková 

metoda. Navazující kapitola Úskalí metody PD (2.5.9.) je pak v kontextu předchozí kapitoly 

jasná, srozumitelná, konkrétní a smysluplná, oceňuji také propojení s kontextem inkluzivního 

vzdělávání a individualizací v adekvátním rozsahu. 

Další část teoretické části, která se věnuje hodnotám a emoční inteligenci je obsahově i 

strukturou naprosto vyhovující a má zřejmý přínos pro uchopení těchto témat. Oceňuji opět 

propojení celého kontextu s cíli vzdělávání. Při posuzování práce jsem přemýšlela, zda by 

kapitola, která popisuje HV jako metodu, neměla být popsána a zařazena za metodu PD, 

stejně jako kapitola porovnávající tyto metody. Tato kapitola (2.9.1.) má jednoznačný přínos, 

vzhledem ke komplexnosti pohledů na obě metody i adekvátním rozsahem. 

Cíl praktické části je v úvodu práce stanoven trochu krkolomně a s odchylkou od větné 

vazby, což brání lepšímu porozumění: „…popíši systém návštěv s panenkou, spolu s dalšími 

aktivitami a pokusím se najít obohacení i s hodnotovým vzděláváním.“ a v úvodu k PČ 

autorka píše, že PČ „ověřuje teoretická východiska, která byla uvedena v teoretické části.“ 

Konkrétně se cílům věnuje také v kapitole 3.1.2 (Cíle výzkumu). Kde uvádí základní cíle 

svého akčního výzkumu ve druhém ročníku ZŠ. Akční výzkum je jen jednou z metod 

použitých ve výzkumu. Autorka velmi pečlivě popisuje jeho fáze realizace a zdůvodňuje své 

rozhodnutí a poctivě vše reflektuje. Metodu akčního výzkumu doplňuje autorka o pozorování, 

rozhovor s učitelkou, ale také o analýzu učebnic HV My jsme svět 2. Autorka zformulovala tři 

velmi ambiciózní výzkumné otázky. První řeší obohacení metody PD o jiné metody rozvoje 

empatie, druhá se zabývá možnostmi rozvoje komunikativní kompetence a empatie metodou 

PD a třetí řeší propojenost metod PD a HV. Domnívám se, že výzkumné otázky se podařilo 

zodpovědět částečně, resp. jsou podrobně shrnuty poznatky, které se těchto otázek týkají, ale 

vlastně neodpovídají přímo na položené otázky. Osobně bych volila méně VO. Odpovědi na 

ně bych předložila v části Diskuze více konkrétně, klidně se stejnou pečlivostí, jakou věnovala 

autorka fázím akčního výzkumu. 



 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Jak byste se zohledněním doporučení v posudku zformulovala cíl celé práce, cíl 

teoretické části a cíl praktické část?  

 

2. Jak byste odůvodnila řazení kapitol TČ vzhledem k tomu, že jedním z cílů je 

porovnání metody PD a HV.  

Pozn. Vaše řazení kapitol má strukturu – kurikulum – inovativní metody - PD – hodnoty – 

hodnotové vzdělávání - porovnání. Zdůvodněte, proč kapitola Porovnání metody PD a HV je 

zařazena jako podkapitola kapitoly 2.9., tedy 2.9.1 a proč kapitola 2. 9. je uvedena v závěru 

celé teoretické části? 

 

3. Jak byste konkrétně a stručně zodpověděla výzkumné otázky? 

Pozn. Vzhledem k času lze vybrat konkrétní výzkumnou otázku, případně zdůvodnit, proč byly 

zvoleny všechny tři VO. 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Klára Vondřičková 


