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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. 

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: 

 

Diplomantka se pustila do mimořádně náročného úkolu: z prakticky nepřeberného množství 

řečnických vystoupení na internetovém portále TED.com vyfiltrovat a roztřídit taková videa, 

která se týkají výchovy a vzdělávání a jsou s to inspirovat české učitele a další pedagogy 

k promýšlení pedagogických inovací a k reformě českého školství směrem k vyšší kvalitě 

(měřeno výsledky vzdělávání) a humanizaci (zejména akcentem na osobnostní pojetí výchovy 

jako opravdového vztahu dospělého a dítěte). Z tohoto pohledu se jedná o cenný příspěvek 

k trvale probíhajícímu diskurzu o transformaci porevolučního školství v České republice, 

zvláště pak aktuální v čase, kdy je dokončován strategický dokument Hlavní směry 

vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.  

Je zřejmé, že vize kvalitního školství musí být postavena na jádrových, rozuměj 

nezpochybnitelných, nadčasových, všelidských a široce konsensuálních hodnotách. 

V dnešním názorově pluralitním světě může být obtížné dojít k takové shodě. Videa TED 

zprostředkovávají k této diskusi bohaté myšlenkové impulzy.  Proto vysoce hodnotím, že se 

autorce podařilo důkladnou obsahovou rešerší vydestilovat klíčová slova k deskripci 

jádrových hodnot (srov. Tab. 1, s. 64) a principů edukace v globální (nadnárodní) perspektivě 

– Tab. 2, s. 70-71.  

K této generalizaci dospěla diplomantka značnou pílí, kdy analyzovala na 50 videí 

v úhrnné délce cca 800 - 900 minut. Tato videa studentka pracně katalogizovala a 

v zevrubné analýze kategorizovala do čtyř tematických skupin a následných podskupin. Je 

tedy třeba upozornit na mimořádnou hodnotu katalogu v příloze diplomové práce a stejně 

tak na hluboce promyšlenou definici těchto kategorií (Kap. 4.2.2, s. 36-37). Výsledný souhrn 

je důkazem vysoce rozvinutých analytických a syntetických dovedností autorky, jakož i 

značné cílevědomosti a vytrvalosti (videa bylo nutné zhlédnout opakovaně), pečlivosti 

(schopnost zorientovat se a vytvořit systém v takto rozsáhlém vzorku) a v neposlední řadě i 

kompetencí jazykových (většina videí je v anglickém jazyce). To vše na pozadí náročné 

rodinné situace diplomatky (resilience). 

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Za hodné zřetele považuji podrobné studium klíčových dokumentů vzdělávací politiky na 

národní i mezinárodní úrovni (MŠMT ČR, OECD) v teoretické části. Diplomová práce tak 



přináší poměrně nové a obtížněji dostupné, proto méně známé obsahy, které čtivou formou 

kompiluje a shrnuje. Teoretická část vytváří solidní fundament pro navazující analytický 

oddíl, neboť usouvztažňuje otázky národního a globálního vzdělávání, a vytváří tak rámec pro 

monitoring portálu TED. Nejde tedy jen o to vybrat to „nejlepší“, jak by se mohlo zdát 

z názvu práce, ale především to nejrelevantnější soudobým pedagogickým otázkám. 

Vzorek videí je dostupný a jejich užší výběr nutně subjektivní, čehož si je autorka vědoma a 

omezení z toho vyplývající připouští. Sotva však bylo v silách studentky provést 

vyčerpávající metaanalýzu – to by byla výzva i pro výzkumný tým. Přesto je kvalitativní 

metoda dobře uplatněna, kategorizace provedena pečlivě a využitelným výstupem práce je jak 

soupis „těch nejlepších videí TED“, který je doporučením ke zhlédnutí pro učitele, studenty, 

vědecké pracovníky i laickou veřejnost, tak solidní výčet hodnot a tematických okruhů 

inspirativní pro tvůrce vzdělávací politiky v naší zemi. Proto autorce doporučuji, aby části své 

práce publikovala. 

Kapitola Závěr by měla lépe shrnovat výsledky z obsahové analýzy, aby byly úhrnně 

dostupné na dvou až třech stranách textu. Soupis pramenů od s. 79 by měl být řazen abecedně.     

  

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Uveďte argumenty, pro které by vědecká komunita mohla přijmout promluvy řečníků 

na TED jako plnohodnotné a relevantní podněty pro rozvoj pedagogiky jako vědního 

oboru. 

2. Jakým způsobem je možné operacionalizovat relativně obecné pojmy jako „důvěra, 

pomoc, úcta, slušnost…“ (viz Tab. 1, s. 64) do školské politiky, a především do 

každodenní praxe učitelů na 1. stupni? Nebo nemohou být tyto pojmy více než jen 

vznosné teze, z kterých se postupně stanou floskule?   

3. Lze předpokládat, že jste pracovala s mnohem větším vzorkem videí, než které jste 

nakonec zařadila do výběru ve své práci. Kvůli čemu jste se pro ostatní (nezařazená) 

videa nerozhodla? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO 

 

Návrh hodnocení: 

 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


