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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: 

 

Kateřina Kryllová se ve své práci zabývá tématem empatie učitelů a žáků. 

 

Teoretická část vymezuje empatii jako takovou a problematizuje definici tohoto pojmu. 

Zachycuje dále také téma bezpečného třídního klimatu, komunikace mezi učitelem a 

žákem a propojuje je se zkoumaným hlavním tématem. Jako problematické vnímám 

mnohá zobecňující tvrzení autorky, která nejsou podložena argumenty (příkladem může 

být hned první věta v úvodu práce: „Empatie není tématem, nad kterým bychom se často 

zamýšleli.”). Autorka nicméně prokazuje schopnost vyjadřovat se odborným jazykem.  

Závěrem teoretické části studentka nabízí několik konkrétních aktivit, kterými lze dle 

odborné literatury empatii rozvíjet. 

 

Praktická část se věnuje popisu procesu zkoumaní prekonceptů budoucích učitelů (tedy 

studentů učitelství) o obsahu pojmu empatie a možnostech jejího rozvoje u sebe i u žáků. 

Tato část diplomové práce je pro mě mírně problematická z několika důvodů, zejména v 

nesrozumitelnosti a nekonzistentnosti některých tvrzení a jejich systematizaci v práci, 

např.: 

- za problematické považuji tvrzení, že na základě daného dotazníkového šetření je 

možné komplexně zmapovat prekoncept empatie u dotazovaných studentů (studentka 

sama v práci zachycuje: „Struktura prekonceptu je tím pádem podle autorů mnohem 

složitější než struktura pouhé kognitivní znalosti a diagnostika prekonceptu proto musí 

být schopná obsáhnout celou jeho šířku”, str. 46) 

- samotné „vytvoření lekce” nelze považovat za výzkumný cíl 

- kapitola Způsob vyhodnocování dat (str.49) nezachycuje způsob vyhodnocování dat, 

ale jejich sběr  

- ad. 

 

Přes výše zmíněné oceňuji vytvoření konkrétního návrhu lekce, která skrze osobní 

vzpomínku může dovést studenty k hlubšímu uvědomění významu empatie. Velmi kladně 

v ní hodnotím využití různých typů metod (a konkrétně např. použití definic vytvořených 

studenty pro přiblížení empatických dovedností učitelů). 

 



Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Autorka sama považuje za přínos výzkumu odhalení toho, co studenti učitelství vědí o 

tématu empatie, aby na základě toho mohli jejich vzdělavatelé ve výuce toto téma lépe 

pojmout. Vnímám jako problematické, že celá práce směřuje svým cílem mimo profesní 

rozvoj samotné studentky, což by mohlo být jedním z témat diskuse u obhajoby. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1) Viz. výše: Autorka sama považuje za přínos výzkumu odhalení toho, co studenti 

učitelství vědí o tématu empatie, aby na základě toho mohli jejich vzdělavatelé ve výuce 

toto téma lépe pojmout. Vnímám jako problematické, že celá práce směřuje svým cílem 

mimo profesní rozvoj samotné studentky, což by mohlo být jedním z témat diskuse u 

obhajoby. Otázka tedy zní: Jakým způsobem ovlivnil proces psaní diplomové práce vaši 

empatii? Proč jste se rozhodla na dané téma podívat ze strany žáků a ostatních studentů a 

ne skrze možnost vlastního rozvoje? 

 

2) Co vám psaní práce přineslo studijně, profesně a lidsky? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně        velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


