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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: 

 

Diplomová práce se zabývá spoluprací mezi rodinou a školou na počátku školní docházky, 

tedy tématem klíčovým zejména pro začínající učitele. 

 

 Teoretická část má jasnou a logickou strukturu, je však pojatá poněkud „zeširoka“, 

uvítala bych hlubší zaměření na některé stěžejní oblasti práce či oblasti u nás méně 

zpracované a přitom velmi aktuální (např. práce s „problémovými“ rodiči, zasahování 

školy do soukromí rodin- hledání mezí, zasahování rodičů do rozhodování o obsahu 

výuky apod.).  Pozitivně hodnotím porovnání kritérií kvality v programu Začít spolu 

s iniciativou „Rodiče vítáni“, toto porovnání se jeví jako funkční propojení k empirické 

části DP. 

 

Empirická část představuje výzkumné šetření, které bylo realizované na prvním stupni 

základních škol běžného vzdělávacího proudu v okrese Pelhřimov mezi rodiči žáků 

prvních tříd, dále mezi pedagogy těchto škol. Design výzkumu byl koncipován přehledně 

s využitím adekvátních metod. Oceňuji tvorbu nestandardizovaných dotazníků vlastní 

konstrukce i pečlivé a přehledné zpracování výsledků výzkumu.  

 

Domnívám se, že se autorce podařilo naplnit vlastní očekávání a cíle, které si před 

započetím práce stanovila. 

 

 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

• Které faktory, podle Vašeho názoru, ovlivňují úroveň spolupráce rodiny a školy 

nejvíce?  

•  Jakou inspiraci jste pro sebe nalezla při srovnání iniciativy „Rodiče vítáni“ a 

programu Začít spolu? 



• Na jakou formu spolupráce se chcete v budoucnu zaměřit vy sama? Z jakého důvodu? 

• Která témata (typy kurzů, seminářů) byste doporučila zahrnout do přípravného i 

dalšího vzdělávání učitelů, aby byli pro komunikaci a spolupráci s rodiči připraveni? 

• V závěru práce píšete “Nejvíce škol splnilo kritérium, které seznamuje rodiče s plány 

na nadcházející období, dále kritérium, jež zaručuje partnerský přístup k rodičům, či 

kritérium v rámci kterého je rodičům nabízena možnost zapojení se do vyučování 

svého dítěte. Na druhou stranu rodiče toto kritérium nepříliš využívali“.  Jak si 

vysvětlujete, že právě toto kritérium nebylo rodiči využíváno? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 

 


