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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 

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. 

Drobné nedostatky 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 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: 

 

Markéta Švandrlíková si pro svou bakalářskou práci zvolila zajímavé a důležité téma a 

uchopila jej tvůrčím způsobem. V teoretické části se věnovala klíčovým pedagogickým 

pojmům jako komunikace, řeč či motivace. Je patrná i dobrá znalost výtvarné výchovy, 

především v pojetí artefiletiky, a hluboký osobní zájem. Z odborné literatury cituje důležité 

domácí autory. Převažuje domácí odborná literatura přehledového charakteru. Autorka se 

mohla opřít o více publikací zahraničních a čerpat také z novější literatury např. pro oblast 

hodnocení. Určitě by práci prospělo, kdyby se autorka seznámila s nějakými články 

v odborných časopisech zabývající se podobnou tematikou nebo vyhledala kvalifikační práce 

na podobné téma. To mohlo praktickou část posunout na vyšší kvalitu.  

Cíle výzkumu jsou formulované jasně. Škoda jen, že nebyly překlopeny do výzkumných 

otázek, jejichž ústřední role vystupuje do popředí především v kvalitativním přístupu, který si 

M. Švandrlíková zvolila. Výzkumná otázka a název celé práce „Co si děti vyprávějí při 

výtvarných činnostech?“ evokuje představu odhalení nějakých souvislých  

Podařilo se nashromáždit množství dat především z videozáznamů. Jsou vyhodnoceny a 

prezentovány v jednotné struktuře po jednotlivých výtvarných činnostech. Následné otázky 

položené dětem a dvěma učitelkám bych neoznačoval jako dotazník, ale určitě přinesly 

zajímavé doplnění. V případě, že by rozhovory byly uvolněnější, mohly pomoci proniknout 

více do hloubky.  

Některé informace jsme v textu buď přehlédl nebo nenašel. Jaké bylo věkové složení tříd? 

Vzhledem k vývojovým zvláštnostem považuji za důležité, aby se při vyhodnocení dělaly 

závěry nejen podle genderu, ale také podle věku.  

 

Za největší přínos bakalářské práce tak považuji citlivý vhled do intimního světa vzájemného 

sdílení dětí při výtvarných činnostech i kladení podněcujících otázek vyučujícími.  

 

 Přes uvedené drobné nedostatky považuji bakalářskou práci za kvalitní a přínosnou.  

 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 

 

1) Jak se lišily verbální projevy při výtvarných činnostech podle věku dětí?  

2) Co byste při výzkumu dělala jinak, kdybyste měla možnost jej opakovat?  

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

V Praze den 27. 8. 2021     Karel Starý 


