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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,  

reaguje na cíl. 

Mezi A a B Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi 

problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko 

autora, neváže 

se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a 

citace 

Vše 

dokumentován

o, zřejmé 

oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Mezi A a B 

 Drobné 

nedostatky 

v citacích a 

odkazech. 

Chybějící 

odkazy, 

nepřesné, 

nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam 

liter. neodpovídá 

citacím, apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, 

klíčová slova, 

angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné: rozsah DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje 

zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná  

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné 

nedostatky 

v 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  výsledků           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost teoretického i praktického celku práce           

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 

Formulace cíle  práce            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo 

zdůvodnění empirických postupů 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu, kazuistiky           

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 autorce DP: 

 

 Autorka zpracovala téma, které se pokouší silněji rozvinout aspekty 

dispozic k učení v procesu poznávání u předškolního dítěte. Uplatněním metody 

Learning Stories je jednak posilována centrální pozice dítěte v tomto procesu, 

dochází však i jejím vlivem k mnohem citlivějšímu vnímání dítěte učitelem. Ne 

každý učitel je schopen ji přijmout a využít ji při formativním hodnocení dítěte.  

Práce je koncipována do dvou částí. 

Teoretická část je díky návaznosti kapitol logicky uspořádána. Vychází 

z otázek dispozic k učení a směřuje dále k formativnímu hodnocení, teoretickým 

východiskům metody Learning Stories, jejímu významu a využití a rolí učitele při 

práci s metodou Learning Stories. 

Empirická část realizovaná metodou akčního výzkumu spočívala v realizaci 

metody Learning Stories v mateřské škole. Produkty metody – dopisy 

(hodnocení procesu učení jednotlivých dětí, které byly adresovány přímo dítěti) 

byly analyzovány, rovněž tak dotazníky pro rodiče. 

V diskusi autorka poctivě zmiňuje okolnostmi, které podle jejího názoru mohly 

ovlivnit přístup dětí i rodičů k užité metodě. 

V závěru práce konstatovala, že metoda není ve své uplatnitelnosti omezena 

regionální kulturou či školskými zvyklostmi, ale má nadregionální povahu. 



   

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Svým rozsahem, a zvláště kvalitou přesahuje práce standard diplomových prací. 

 

Práce je výborným dokladem toho, jak studenti kultivovaní teoretickým 

uvažováním jsou schopni hledat nové přístupy k dítěti a nenechat se ovlivnit 

„tradicionalistickými“ přístupy. K tomu je třeba odvahy, zvlášť na počátku 

učitelské dráhy. 

Práce je velmi kultivovaná a ukazuje, jak je možno skrze ni nejen učiteli 

hlouběji rozumět dítěti, ale otevřít tuto cestu – poznat hlouběji vlastní dítě – i 

rodičům. V neposlední řadě však umožňuje i průnik k sebeocenění samotného 

dítěte. Znamená to tedy, že všichni aktéři jsou touto metodou kultivováni. 

Autorka prokázala výjimečnou schopnost proniknout k podstatě studované 

tématiky a jejímu uplatnění v praxi. 

Je třeba ocenit rozsah prostudovaných cizojazyčných zdrojů, ale nelze 

opominout ani hodnotu souboru textů, grafů a dokumentů uložených 

v přílohách. Odráží se zde poctivá snaha po dokumentaci veškerých kroků, které 

mohou čtenáři sloužit při jeho přijetí metody Learning Stories. 

 Autorsky hodnotím DP jako velmi přínosnou a doporučuji ji po úpravách 

k publikaci. 
   

Při obhajobě DP by bylo vhodné zodpovědět následující: 

- Jak byste formulovala požadavky na osobnost učitelky, aby byla otevřena 

možnosti přijetí této metody? 

- Kde leží příčiny odmítání této metody? 

- Pozorovala jste při použití metody LS její dopad na vlastní osobnost či 

nikoliv? 
 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 

 


