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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: 

 

Téma práce spadá primárně do oblasti pedagogické psychologie, která není hlavním studijním 

oborem autorky a v obou částech je mezi závěrečnými pracemi v oboru učitelství pro 1.stupeň 

originální, oceňuji proto jejich autorský přínos.  V teoretické části autorka předkládá odborný 

výklad, ve kterém se snaží čtenáře zorientovat ve složité problematice spolu souvisejících a 

vzájemně se překrývajících podtémat spadajících do oblasti sociálních dovedností, které 

vztahuje k ústřední pojmu práce - empatii. Některé vztahy se jí podařilo objasnit velmi dobře, 

jiné zůstávají buď na příliš obecné úrovni, jen naznačeny nebo naopak jsou pojaty velmi 

konkrétně,popř. zjednodušující zkratkou. Využívá řadu českých, ale i zahraničních zdrojů 

různé úrovně odbornosti, některé cituje sekundárně. Struktura hlavních kapitol má zřetelnou 

logiku. Za nejzdařilejší považuji kapitolu 1 a 3.  Kapitola 5 podle mého názoru nepřináší 

dostatečnou odpověď na to, jak empatii u učitel a žáků rozvíjet, protože uvádí pouze příklady 

konkrétních aktivit, u kterých není zřejmé, podle jakého klíče byly zvoleny. V empirické části 

pracovala se skupinou studentů prvního ročníku oboru učitelství pro 1.st., které písemně 

dotazovala a následně výzkumně vytěžila jejich výpovědi v rámci lekce OSV, kterou 

připravila a vedla. V této části oceňuji zejména kvalitativní zpracování výpovědí studentů 

kódováním. Část byla zpracována otevřeným kódováním, část kategorizováním podle typů 

komunikačních překážek podle Gordona. Data by bylo možné ještě dále vytěžit. Každopádně 

prokazují překvapivě vysokou úroveň uvažování studentů na počátku studia o tématu 

Zaujetí autorky pro téma bylo patrné v celém procesu zpracování práce. Téma iniciovala 

vedená vlastní potřebou profesního rozvoje a urazila velký kus cesty . Bylo pojato možná 

příliš široce, resp. nejasně ohraničeno,  možná i to limitovalo autorku v získání nadhledu a 

zasazování tématu do širších souvislostí a cílení na podstatu. Příkladem je její zdůvodnění 

přínosu výzkumu pro vzdělavatele učitelů, které by zasluhovalo nejprve hlubší rozbor toho, 

jak jsou budoucí učitelé doposud v této oblasti připravováni.   

Závěrem chci vyzdvihnout dovednost autorky autenticky a s velkou empatií zprostředkovat 

toto téma studentům. Všech seminářů vedených autorkou jsem se zúčastnila. Obsah a forma 

semináře byly zcela v souladu a měly mimořádný efekt na postoje studentů k tématu. Proces 

výzkumu měl tak přínos pro velkou skupinu studentů učitelství/respondentů, a to opravdu 

není málo.   

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:  

 

1)Jaké místo mají dovednosti empatie v  profilu kompetencí současných učitelů? 



2)Shrňte základní strategie rozvoje empatie u učitele/budoucího učitele. 

3)Formulujte cíle v oblasti rozvoje empatie žáka 1.stupně ZŠ. 

4) Jaké náměty na další výzkumy ve sledovaném tématu byste považovala  na základě vašeho 

výzkumu za přínosné pro pedagogickou teorii a praxi? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

Výborně Velmi dobře Dobře Nevyhovuje 

 

Podpis:  


