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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. 

Mezi A a C 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. 

Drobné nedostatky. Chybějící odkazy 

v textu a/či 

seznamu literatury 

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 

v 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: 

 

Diplomantka se zdařile pokusila o teoretické zdůvodnění odůvodněnosti zapojení programu 

Persona Dools (dále jen PD) do vzdělávání v primární škole a ověření tohoto programu 

v praxi základních škol. 

Práce je logicky strukturována a výklad je veden srozumitelně, věcně a pečlivě. Jako přínosné 

se mi jeví usouvztažnění PD k tradiční klasifikaci výukových metod a vývojovým 

předpokladům dětí raného a středního školního věku. Pro pedagogické prostředí jsou jistě také 

velmi vítané pasáže zprostředkující poznatky interkulturní psychologie. Autorka se 

vyvarovala dlouhých obecných pasáží a snažila se navázat teoretické poznatky na téma své 

práce. Mnohdy jsou její interpretace v tomto ohledu cenné (např. diskuse o zařazení metody 

PD jako metody diskusní, situační a slovní- s. 17 nebo např. kapitola 2.6.2). Někdy, zvláště 

v pasážích, kde autorka představuje PD a pracuje se zdroji představujícími jej, by bylo dobré, 

kdyby některá tvrzení byla podpořena a zdůvodněna teoretickými poznatky- např. proč by 

měla panenka přinášet jen jeden výrazný aspekt sociální rozmanitosti (s.23), proč by učitel při 

práci s panenkou neměl měnit barvu hlasu (s.25) či by neměl nechávat panenku po výuce 

v učebně (s.25), apod. 

Výzkumný design práce je dobře postavený, zvolené metody vhodné, proces získávání a 

analýzy dat je vzorově doložen. Výzkum přinesl poznatky, které podle mého názoru 

dostatečně dokládají možnosti a meze použití programu PD v české primární škole. Kladu si 

otázku, zda bylo šťastné zaměřit se na komunikativní kompetenci (výzkumná otázka č.3) a to, 

zda nebyla problematika jednotlivých podoblastí KK autorkou poněkud zúžena (např. 

schopnost žáka reagovat na komunikačního partnera nebo schopnost naslouchání- nebylo 

reagování na obsah sděleného a pozorné naslouchání obsahu řečeného ponížen na úkor 

pozorování očního kontaktu žáků a sledování „skákání si do řeči“? - viz s. 78 a s.80 dole –

s.81). Prosím autorku, aby se při obhajobě vyjádřila k těmto mým otázkám. Dále 

navrhuji, aby  se při obhajobě studentka vyjádřila k problematice zjišťování dosahování 

klíčových kompetencí žáky. 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 


