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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, závěr 

je ale v hodnotě A  

vyjádřen v závěru 

praktické části.  

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 má v praktické části zjišťující povahu, pro kterou autorka potřebovala 

shromáždit relevantní poznatky z odborných zdrojů. To se podařilo, včetně komentářů a 

shrnutí. Ve výzkumu oceňuji zejména interpretační úroveň zjištěných dat a schopnost 

kriticky zhodnotit metodologický přístup, zvláště obsahové dimenze dotazníků jako jedné 

z hlavních metod, a navrhnout změnu. Hodnocení B v teoretické i praktické části neodráží 

kvalitu zpracování, ale spíše povahu tématu – ideální učitel, které může být aktuální pro 

začínajícího učitele, není však aktuálně klíčovým pro zkvalitňování vzdělávání, A to i 

z důvodů, které autorka sama nakonec objevila: děti jsou ovlivňovány svou zkušeností, je 

předvídatelné, že učitel se stává partnerem zvláště v mimotřídních činnostech. Na druhé 

straně oceňuji autorčino zaujetí, s jakým jej zpracovala, i při vědomí faktu, že je obtížné 

se  žáků na tuto otázku zeptat. 

Diplomová práce splnila požadavky na ni kladené, autorka prokázala, že dovede připravit 

a zpracovat výzkumně položenou otázku. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

- Poznatky zjištěné v rozhovoru s expertem nelze uvádět jako titul mezi odbornými 

zdroji (zde Chytrý). 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. V dotazníku nebyly zařazeny nabídky odpovědí vázané na pomoc při učení nebo na 

řízení učení, U kresby a u doplňkových metod se tato obsahová dimenze ukázala jako 

také významná. Jak byste s tímto faktem naložila, kdybyste výzkum opakovala? 

 

2. Proč se pro dotazník stalo podkladem rozlišení na 3 klasické styly vedení (Lewin) 

oproti např. z empirie odpozorované klasifikaci vyučovacích stylů  Soltisem a 

Fenstermacherem? 

 

 

3. Jak byste internovala fakt, že žáci oceňují učitelovo vyžadování poslušnosti, současně 
proč je pravděpodobně tento rys vedení upřednostňován děvčaty, byť ne příliš výrazně 

(také s ohledem na malý vzorek). 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 



  


