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A. Kriteriální posouzení náležitostí DP:

          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: viz 
otázka č. 3 k 
diskusi

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 gram.
správnost, ale lépe 
grafiku!

Drobné nedostatky 
ve stylistice a/nebo 
gramatice.

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady):

Nevyhovuje zcela.

B. Expertní posouzení kvality obou částí DP:

Legenda: 
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

Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:
     V práci je podrobně představeny i ty informace nebo souvislosti, které se přímo 
nemohou stát učivem o rodině na 1.stupni ( vztah mladých lidí k manželství, způsoby 
početí jako reakce na neplodnost…).  Vzhledem k názvu práce bych v teoretické části 
uvažovala o proporčně větším prostoru věnovaném učitelovu pojetí výuky, pomohlo by 
lépe strukturovat empirickou část a více s tímto termínem pracovat místo odborně  
vágního, ale v celku práce a s ohledem na podobu výzkumné sondy nakonec 
výstižnějšího, výrazu „vnímání učiva učitelem“. 
     Výsledky ukázaly, že současné vnímání rodiny jako učiva studenty učitelství je 
zaměřeno spíše na její psychosociální funkce v souladu s potřebami dítěte a na současné 
podoby rodiny (sociální, partnerské, kulturní) jako na něco, s čím se děti mohou v životě 
setkávat. Je možno souhlasit s tímto vyzněním práce (není v závěru)?

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
- Postrádám shrnutí teoretické části, v němž by se odrazilo to podstatné, co určí 

zaměření výzkumné sondy.
- Konstrukce dotazníku vyžaduje ucelený přehled obsahových domén (témat), případně 

jejich hierarchizaci vzhledem k úkolům výzkumu, na které jsou zaměřeny jeho 
jednotlivé položky.

- „Náhodný výběr“ výzkumného vzorku je ve skutečnosti dostupný výběr ze základního 
souboru studentů učitelství 1.stupně na PedF UK.

- Přesněji prezentovat výsledky výzkumu, nestačí: „někteří uvedli“, „malý počet 
dotazovaných uvedl“ apod., kolik je to z poměrně velkého vzorku 78 respondentů?

- Dotazníkové šetření bych doporučila doplnit ještě další metodou, např. pozorováním 
výuky tématu v praxi u začínajících učitelů nebo jeho akčním výzkumem.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
1. Jak vymezujete didaktickou znalost obsahu (pedagogical content knowledge)? 

V jakém vztahu k tomuto vymezení je učitelova dovednost na základě znalosti učiva 
jej analyzovat (fakta, pojmy, vztahy, zobecnění) pro výuku v konkrétním ročníku a 
ev.i třídě?

2. Jak vymezujete učitelovo pojetí výuky?
3. V čem konkrétně spočívá „veliký rozdíl mezi představami o obsahu tématu studentů 

a…obsahu v RVP ZV“? (s.74- závěr)
Návrh hodnocení:

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




