
        Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
  
                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE 
 
Autor/ka BP:  Alexandra Malá 
Termín SZZ:  7. 9. 2021 
Název DP: Distanční výuka z pohledu pedagoga na prvním stupni ZŠ  
Datum posudku: 21. 8. 2021 
Vedoucího práce Oponentský 
Posuzovatel: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. Posuzovatel:  
 

A. Požadované náležitosti bakalářské 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 BP 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 
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, 
překlepy. 

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 
B. Kvalita bakalářské 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: 
 

Obhajovaná diplomová práce si vybrala jedno z vysoce aktuálních témat souvisejících 
s posledním náročným obdobím vzdělávání v době distanční výuky z důvodu uzavření škol 
v době celosvětové pandemie, a i v těchto obtížných podmínkách (rodinných, pracovních, 
školních) prokázala schopnost velice samostatně a systematicky pracovat na sběru dat a 
následně je i zpracovat a interpretovat. 
 
Teoretická část je pojata velice autorsky, avšak vymezuje všechny důležité oblasti a pojmy, 
které souvisí s tématem práce – byť mám určité výhrady či pochybnosti k volbě kapitol či  
k výběru nebo definici některých pojmů (zejména v kapitole 1.2), autorka na ně odkazuje do 
relevantní pedagogické literatury. Za výběrem těchto kapitol si autorka stojí a měla dobře 
zdůvodněné, proč teoretickou část zpracovala tímto způsobem – zejména s ohledem na dosud 
minimálně pojednané téma v odborných kruzích a následně realizovaný vlastní akční výzkum. 
Ocenila bych zejména právní rámec, kterým autorka objasňuje a ukotvuje distanční 
vzdělávání v české legislativě, což je důležité také pro její praktickou část práce, zejména 
kontext realizace akčního výzkumu ve dvou fázích distanční výuky. 
 
Vzhledem k cíli práce považuji volbu akčního výzkumu a na něj navázané výzkumné otázky 
za dobře formulované. Metodologie výzkumu je vhodně popsána a dokumentována – cíl 
výzkumu, výzkumné otázky i pečlivě promyšlené metody sběru dat a rovněž vyhodnocování 
všech stanovených hypotéz, a to jak po stránce vizuální, tak slovní. Oceňuji také, že autorka 
zařadila zhodnocení práce dvou vybraných dětí – svědčí to o tom, že kromě sledování 
výsledků i pokroku celé třídy si autorka byla vědoma velkých individuálních rozdílů a ve své 
práce i respekt k těmto odlišnost popsala a naznačila další možné cesty rozvoje u obou těchto 
žáků. Upřímnost žáků v jejich výpovědích svědčí o vzájemném respektu a důvěře, který je 
mezi žáky a pedagogy nastaven. 
Ačkoliv v práci autorka netradičně pro tento typ prací často využívá odrážky místo ucelených 
vět (odpovídá to autorskému stylu a myšlení pisatelky), práce splňuje veškeré formální 
požadavky, všechny odkazy a citace jsou řádně dokumentovány.  
Práce Alex Malé je zpracována osobitě, avšak s velkým respektem k učitelskému povolání, 
odhaluje mnohé nezdary, ale také autorčin profesionální přístup, schopnost kritické 
sebereflexe a neutuchající hledání cest, které žákům umožní efektivně a s radostí se učit. 
 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
 



1. Kterou kapitolu teoretické části považujete za nejpřínosnější pro zpracování diplomové 
práce a kterou za nejpřínosnější do své budoucí praxe?  
 
2. Na straně 70 uvádíte, že bude pro následující období potřeba stanovit si nová kritéria a 
nastavit nová pravidla do dalšího vzdělávání s ohledem na získané zkušenosti – mohla byste 
konkretizovat, co tedy přesně vy - takto s odstupem – budete dělat jinak? 
 
3. V Závěru píšete o potřebné péči o psychickou stránku nejen žáků, ale i učitelů během 
distanční výuky. Mohla byste specifikovat/navrhnout vhodná opatření? 
 
 
Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce ve studijním 
programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a nevykazuje žádnou shodu v systému Theses.cz 
ani Turnitin s jiným dokumentem. 
 
 
Práci doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
 
 

 
 

21. 8. 2021   Veronika Laufková 
 


