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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.                      
B

             
C

          
N



A
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:
Teoretická a praktická část DP tvoří organický celek. Autorka výborně pracuje s odbornou 
literaturou. Vědomí cílů se jasně  prolíná celou diplomovou prací, konkrétní formulování 
cílů pro praktickou část však není obsaženo. 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Praktickou část DP tvoří dvě třetiny diplomového úkolu ke SZZ z DV. Vypuštěním jedné 
třetiny (prostředku projektu ve kterém došlo k setkání s bezdomovcem) došlo 
k nesrovnalostem jak  v projektu samotném, tak i v jeho záznamu. Nesrovnalosti obsahové 
jsou v tomto znění projektu například setkání s policistou, který přijde na schůzku a osloví 
chlapce jménem, nebo reakce rodičů (chlapec v této verzi nebyl doma pouze pár hodin).
Nesrovnalosti v záznamu jsou například na straně 44 v kroku opakování, kde je uvedeno 
setkání s bezdomovcem, které ale není do DP zařazeno, a bylo obsaženo pouze 
v diplomovém úkolu z DV. Taktéž na str.62 v reflexi průběhu činností  " Byla jsem dojata 
tím, že bezdomovce....".Reflexe v diplomovém úkolu z DV jsou zcela totožné s reflexemi 
zařazenými do DP. Je tedy zřejmé, že se jedná o jednu  realizaci. Do praktické části DP 
jsou proti diplomovému úkolu navíc zařazeny reakce vybraných dětí. Autorka k této 
problematice na str. 30 uvádí: "Scénář projektu jsem vytvořila totožný se scénářem 
diplomového úkolu s tím rozdílem, že dipl. úkol je mnohem rozsáhlejší." A na str.77 uvádí: 
"Projekt, který jsem vytvořila pro účel této práce byl realizován jako dvě dvouhodinové 
lekce."

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
 Upřesněte, resp. dokončete text na str 36 :" Za velmi zajímavé považuji zjištění, že ve 

třídě jsou momentálně dva žáci - David a Natálie."
 Co Vás vedlo k vynechání záznamu prostřední (2.) části, realizované v bloku s částí 1. 

a 3.? 
 Jak může tato skutečnost ovlivnit výsledky výzkumu Strom?
 Navrhněte úpravy 3. části dramatu, které jsou nezbytné při vynechání jeho 2. části.
 Formulujte konkrétní znění cílů vytčených pro praktickou část.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně      - velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




