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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 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,  

širší reflexe 

problému není 

funkční,  

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se jasně 

k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Oddělení 

převzatého a 

vlastního je 

většinou zřetelné, 

odkazy však 

nejsou použity 

vždy funkčně. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné: český 

název nesouhlasí 

se zadáním 

diplom.úkolu 

DOPLNIT při 

obhajobě:  

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné nedostatky 

ve stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky 

stylistické, 

lexikální, 

syntaktické: př. 

s.66-67. 

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 je zatížena v teoretické i praktické části, zde zejména v interpretační úrovni (patrné  

zvláště v porovnávání žáků vyučovaných metodami dramatické výchovy a metodami 

klasickými), nejasnými vyjádřeními, zobecňováním a zjednodušováním bez dostatečné 

argumentace. Zcela nesrozumitelný je text na s.66-67. I na jiných místech textu není zcela 

zřejmé, jak autorka sdělení rozumí. Tento problém se naplno projevil také v závěru práce. 

Cíl postulovaný jako klíčový (s.2) „vytvořit soubor typických projevů rušivého chování 

žáků 1.stupně ZŠ, které následně uvedu do vztahu obvyklého způsobu řešení učitelů“ byl 

splněn pouze tabulkou na s.56, přičemž není jasné, v jakém vztahu je s odkazem na 

Šeďovou (2007) na s.55. Cíle celé práce a výzkumné úkoly nejsou funkčně provázány. 

Přínos práce předpokládám především pro autorku samu, doporučuji se k němu vyjádřit 

při obhajobě – viz otázky k diskusi.  

  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

V porovnání s názvem práce v zadání diplomového úkolu a s anglickým překladem měl 

být název Kázeňské problémy…nikoli Žákovské problémy… 

Pozorování nebylo zúčastněné, ale nezúčastněné, jak vyplývá z popisu výzkumu, 

doporučuji, aby autorka vysvětlila při obhajobě, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma typy 

pozorování a zda použila oba nebo pouze jeden. 

Dotazníkové šetření není zřetelně vázáno na výzkumný úkol, s.42 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Jmenujte 3 podstatné poznatky, které přineslo zpracování teoretické části práce. 

2. Vysvětlete větu ze strany 33: „Koťátková (1998) představuje ve své publikaci základní 

zdroje výchovy k demokracii, které vychází z pragmatické pedagogiky.“ a termíny 

„rovnostářská atmosféra ve třídě“ na s.67, konstruovanost a proměnlivost žákovy 

osobnosti“ např.(s.69 i výše). 

3. Jmenujte podstatné argumenty vyplývající z Vámi provedeného výzkumného šetření, 

které potvrzují, že učitelé používající metody dramatické výchovy, zvládají kázeňské 

problémy ve třídě lépe.  

4.  Na základě jakých údajů tvrdíte, že „učitelé starší generace nemají větší pochopení 

pro inovativní modely výuky“, s.40. 



5. Jak se podařilo splnit cíl výzkumu „vytvořit kategorizaci myšlení žáků“ a  „uvést je do 

vztahu s metodami DV“? 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


