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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, ang. 

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 autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Autorka se ve své práci "Spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky dětí v 

okrese Pelhřimov" intenzivně věnuje komunikaci mezi rodiči a učiteli. Komunikaci 

školy zde často zastupuje právě učitel, což je snadněji výzkumně uchopitelné a rodiči 

pochopitelné, jelikož s ním přijdou do styku nejčastěji. Počátek školní docházky 

představuje spíše upřesnění výzkumu, než hledání specifik právě této komunikace. 

 

Celkově práce dokazuje autorčinu schopnost akademicky pracovat - obsahuje všechny 

potřebné aspekty pro tento typ práce. Výzkumné šetření je adekvátní. Je škoda, že si 

autorka nestanovila vyšší cíl. Design výzkumu  však autorka zvládla výborně, jeho 

struktura jí umožňuje přehledné vyhodnocení výzkumu. Doporučení na základě práce 

jsou však obecná a předvídatelná.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Autorčina práce představuje velmi dobře řemeslně zpracovanou práci. V práci je vidět 

rukopis autorky, v některých částech podobnost s autorčinou doposud obhájenou prací. 

Nejvíce je to vidět v kapitole 5, kde autorka využívá již napsané informace ze své 

předchozí práce (Brothánkova; 2018) "Možnosti logopedické intervence na prvním 

stupni základních škol okresu Pelhřimov". Stejně jako i v designu výzkumné části 

práce. 

  

Některé části se podobají pracím autorů (Jelínková; 2016) "Spolupráce rodiny a 

školy", nebo (Valášková; 2009) "Spolupráce rodina a škola", nebo už autorčinou 

(Brothánkova; 2018) "Možnosti logopedické intervence na první stupni základních 

škol okresu Pelhřimov ". Myslím, že by bylo vhodné doplnit odkazy na tyto práce. 

  

Za nejzajímavější část práce považuji 6. kapitolu, která se věnuje modelům 

komunikace a spolupráce ve značce "Rodiče vítáni" a v programu "Začít spolu" - 

charakteristikou programů, popisem indikátorů a následným, sice trochu krátkým, 

analytickým porovnáním. 

  

Shrnutí teoretické části představuje spíše komentovaný obsah. 

  

Autorka v práci používá adekvátní výzkumné postupy a volí vhodné metody vzhledem 

k tomuto typu práce. Zpracování a vyhodnocení je přehledné a šablonovité. Jde o 

velmi zdařilou část práce. Závěry a výsledky výzkumu jsou zajímavé z hlediska 

oblasti, v níž byly získány, stejně jako podnět k dalšímu výzkumu. Jedná se o 



průzkum, který by mohl výzkumníka nasměrovat dále - jakési síto pro volbu dalších 

respondentů, které by přineslo vědecky hodnotnější informace. 

  

Závěr práce představuje spíše obsah, než konzistentní reflexi problematiky autora na 

základě všech částí práce. 

  

Autorka v rámci doporučení doporučuje s60 "Dalším doporučením by byla možnost 

zapojení a větší Působení speciálních pedagogů na půdách základních škol v rámci 

jejich interakce s pedagogy i rodiči a žáky.", I přes nezpochybnitelnosti tohoto výroku 

je důležité poukázat na to, že autorka v práci tuto problematiku explicitně neřeší. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

Na základě Vašich znalostí o problematice "Spolupráce rodiny a školy na počátku 

školní docházky dětí" navrhněte / doporučte na co konkrétně by se měl zaměřit učitel 

při komunikací s rodiči dítěte na začátku školní docházky. 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


