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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 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: 

   Práce má výrazně popisný charakter, umožňuje však díky opoře o kvalitní odborné 

zdroje dobrý vhled do problematiky.  

   Upozorňuji na tendenci k přílišnému zobecňování – úvahy o vývoji školství na základě 

1-2 případů, problémy začínajících učitelů opřené o 20 respondentských údajů, práce 

uvádějícího učitele mapovaná zkušenostmi 5 respondentů. Naproti tomu by bylo přínosné 

pokusit se o srovnání získaných údajů s rozsáhlejšími výzkumy uvedenými v literatuře a 

vymezit jedinečné a obecněji platné ve výzkumné sondě. 

   Cíle vytyčené pro diplomový úkol byly splněny. 

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

- Na s.25 je nepřesně uveden obsah další kapitoly.  

- Při obhajobě doporučuji zdůvodnit, proč byla do vzorku učitelů vybrána i učitelka 

Marta s aprobací pro 2.stupeň. Lze předpokládat, že její problémy mohou být odlišné 

od problémů učitelů s aprobací pro 1.stupeň. 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Výběr tématu jste zdůvodnila svou potřebou začínající učitelky zorientovat se 

v obtížích, které budete muset po nástupu do praxe překonávat. Je ještě jiný důvod, 

pro který je žádoucí se otázkami nastíněnými v práci zabývat? 

 

2. Odpovídají výsledky Vašeho výzkumu údajům z dřívějších šetření (např. u Podlahové, 

Šimoníka)?  

 

3. V čem vidíte důležitost zpracovávání učitelských zkušeností pro výzkumné účely a 

pro svou praxi? 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


