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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:

Zvolené téma je aktuální a přínosné, jeho uchopení a zaměření difusní. Teoretická část 
informativně pojednává o řadě otázek, které se zvoleným problémem souvisejí, ale k jeho 
analýze nesměřují. Přesto, že těžištěm měla být problematika přípravné třídy (věková 
kategorie 5 – 7 let), většina odkazů a metodických doporučení směřuje na žáky základní 
školy. Jako hlavní záměr se jeví obhajoba pozice koordinátora EVVO, což  je jistě 
myšlenka ušlechtilá a správná, ale poněkud přesahuje kontext zvoleného problému. 
V ambiciózní projektové části převládá metodická popis pestrých , didakticky 
neutříděných činností nad kritickou reflexí a rozborem vlastního provedeného šetření. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Práce přináší řadu dílčích inspirativních námětů a netradičních postupů k environmentální 
výchově (není zřejmé, zda všechny vychází z dílny autorky). Dokládají zájmovou 
zaujatost a orientovanost autorky v prakticko metodické problematice dané oblasti. Škoda, 
že konkrétní edukační přínos u sledované přípravné třídy nebyl objektivněji zhodnocen a 
doložen. Přiložená dokumentace je ilustrativní, chybí rozbor a popis.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Popište konkrétní časový harmonogram přípravy a realizace projektů (výzkumný design) 
ve své přípravné třídě.
Uveďte, jak byly u dětí ověřovány a hodnoceny výsledky záměrů v dílčích částech 
projektů. Vyskytly se u jednotlivých dětí problémy?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře - dobře nevyhovuje

Podpis:




