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A. Kriteriální posouzení náležitostí DP:

          A            B          C           N
1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 
formulačně 
zřetelná.

Drobné 
nedostatky 
v obsahové 
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. 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:

         Oceňuji volbu tématu. Mapování zkušeností, problémů a potřeb začínajících učitelů je

smysluplné v mnoha ohledech, což autorka výstižně argumentuje. V práci sleduje hned 

několik poměrně ambiciózních cílů. Na různých místech je formuluje ne zcela jednotně, není 

jasná jejich hierarchie vzhledem k jejich důležitosti a funkci, což ji pravděpodobně odvádí od

jejich soustředěného sledování.  

V teoretické části práce je zřejmé zaujetí autorky pro téma, informace získané prací 

s odbornou literaturou relativně často prokládá vlastními názory na základě vlastních 

zkušeností. Tehdy však text ztrácí charakter odborného výkladu.  Jeho kvalitu snižuje také 

nadužívání publikace Podlahové (2004) pro zpracování převážné části textu a nejasná funkce 

podkapitol 3.1. - 3.4. ve struktuře práce. 

Pozitivem koncepce výzkumu je jistě využití 3 různých skupin respondentů- začínajících 

učitelů, zkušených učitelů a uvádějících učitelů. Vzhledem k tak malé velikosti vzorku, a to 

zejména u posledních dvou jmenovaných skupin, by však bylo jistě možno vytěžit 

z rozhovorů daleko více kvalitativních empirických dat. Větší vzorek by býval naopak spíše 

umožňoval zobecňování, o které usilovala. Obě nastíněné možnosti by autorce pomohly ke 

kvalitnější interpretaci, posléze i méně obecnému závěru a zvýšily by celkový přínos práce.   

   

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

V empirické části jsou v kapitole 3. 2. zpracovány rozhovory se zkušenými učiteli. 

Odpovědi na otázky některých učitelů (Marta, Květa) jsou z nejasných důvodů zpracovány ve 

třetí osobě, tj. lze předpokládat, že odpovědi autorka krátila, vybírala z nich to podstatné atd. 

Odpovědi ostatních učitelů jsou naopak formulovány v 1. osobě, tj. jedná se zřejmě o citace, 

doslovné přepisy rozhovorů. Předpokládám, že autorka podrobněji objasní metodologii

rozhovorů jejich dokumentaci u obhajoby. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

 Konfrontujte výsledky výzkumu Šimoníka (1995), který zmiňujete v teoretické 

části práce (str. 15-16) a z něhož jste při sestavování vlastního dotazníku 

vycházela.



 Porovnejte výsledky Vašeho dotazování začínajících učitelů s výsledky rozhovorů 

s uvádějícími učiteli v otázkách č. 2 a č. 3. a navrhněte změny metodologie Vašeho 

výzkumu, která by toto porovnání byla bývala usnadnila.

 V úvodu práce uvádíte, že chcete využít práci k tomu, „abyste se mohla lépe 

připravit na to, co Vás v blízké době čeká“ (str.8). Která z Vašich zjištění 

považujete v tomto smyslu osobně za nejpřínosnější?

Návrh hodnocení:
Výborně velmi dobře dobře Nevyhovuje

Podpis:




