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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: 

 

Autorka vnáší do tématu spolupráce školy a rodiny v českých školách méně známou a méně 

užívanou formu spolupráce v podobě tutoringu. V tom je třeba spatřovat jeden z hlavních 

přínosů práce. Přestože je, jak autorka uvádí, málo odborných zdrojů, podařilo se jí 

shromáždit v teoretické části základní informace a vystihnout klíčové souvislosti. Autorka 

dobře pracuje s odbornou literaturou, text je však zatížen opakováním poznatků. Každá 

kapitola tak může být čtena více méně nezávisle na ostatních. Tento rys se opakuje i 

v prezentačních a interpretačních částech praktického šetření. Ocenit je třeba snos literárních a 

dalších zdrojů k tutoringu, které jsou v literatuře k diplomovému úkolu uvedeny. 

Praktická část je logicky vystavěna, výzkum je kvalitně zdokumentován a interpretován. 

Zkušenosti z přínosu tutoriálního systému a pohledy ze strany dětí, rodičů, učitelů – tutorů a 

ředitele školy považuji za hlavní přínos práce, který ústí do realistického zhodnocení 

funkčních podmínek pro dobré provádění tutoringu  a do zjišťování jeho podmínek limitních. 

Oceňuji úroveň interpretace, přestože kap.7 Závěry a diskuse a Závěr se v zásadě dublují.  

Cíle a úkoly diplomové práce byly splněny. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

- Kapitola 4 je spíše informací o situaci tutoriálního systému v ČR a vybraných státech 

než příklady dobré praxe. 

- Nevhodné užívání zájmena svůj, tedy tam, kde se nepřivlastňuje podmětu. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Může se v ČR tutoriální systém stát běžnější formou spolupráce školy a rodiny? 

Argumentujte proč ano, proč ne. 

2. Mohl by být tutoriální systém přijat i rodiči, kteří jsou ateisty nebo jiného náboženského 

vyznání než křesťanského? 

3. O čem svědčí potřeba dětí setkávat se často nebo častěji s tutory? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 



  


