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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol
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výsledků v praxi
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Celkové hodnocení DP:
- Pozitivně hodnotím výběr tématu, který je v souladu s autorčiným zájmem i potřebou 

zkoumat v dané oblasti
- Za základní problém práce považuji nesoulad mezi tématem a koncepcí práce. Míním 

tím, že pokud má DP téma s názvem Podpora motivace ke studiu, očekávala bych, 
že koncepce bude tématu odpovídat. V práci mi tedy chybí vymezení konceptu 
podpory, hlubší teoretické zázemí pro podporující vyučovací činnost orientující se na 
motivaci k učení, v empirické části pak předmět výzkumu týkající se jasně podpory 
motivace ze strany učitele.

Pozn. k teor. části: 
- Nejedná se o pregnantně formulovaná teoretická východiska pro empirické 

zkoumání, ale spíše o souhrn určitých pohledů na motivaci a výuku. V tomto  
teoretickém rámci mi chybí konzistence výkladu, opora o zdroje, které by autorce 
umožnily hlubší interpretaci problému podpory motivace právě na SOŠ a SOU.

- Struktura kap. 2 vede k překrývání a dublování (kogn., soc. potřeby a výkonové 
potřeby aj.). Kap. 3 by měla být jádrem práce, ale je zkratkovitá a složená 
neadekvátně problému. V kap.4 bych očekávala jasnější zaměření na charakteristiku 
motivačních struktur u středoškoláků, s orientací na SOŠ a SOU, ale zejména 
přehlednější vyjádření k tomu, jak koncipovat podporu motivace k učení ve vyučovací 
činnosti učitele . Nejvíce pozornosti je věnováno výukovým metodám obecně (jen 
velmi málo ve vztahu k motivaci), také poměrně chaoticky a nepřesně ( viz např. s.28)  

- Občasná zkratkovitá vyjádření, která zkreslují problematiku (s.13 o předávání 
hotových poznatků, subkapitola o metodách, kde je mnoho nepodložených tvrzení, 
s.43 o kooperativním učení aj.)

Pozn. k empirické části:
- Nerozumím zařazení faktorů vycházejících z působení učitele a z osoby žáka (s.50)
- Mám výhrady k formulaci hypotéz (srozumitelnost, vazba na teoretický rámec)
- Za diskutabilní vzhledem k cíli považuji konstrukci dotazníku (příloha)

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

- Jak autorka hledala zdroje pro teoretická východiska a metodologii práce?
- Daly se dohledat zdroje bezprostředněji k motivaci u středoškoláků a její podpoře ze 

strany učitelů? (současné výzkumy vč. zahraničních, diplomové práce aj.) 
- Prosím autorku, aby při obhajobě formulovala základní výzkumnou otázku
- Autorka tvrdí, že text by měl sloužit především praktickým účelům: jaký praktický 

dosah bude mít to, že zjistila, že žákům jde o odbornost?
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