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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 

Drobné 
nedostatky ve 
stylistice a/nebo 

Výraznější 
nedostatky 
(doplnit 

Nevyhovuje 
zcela.



správnost. gramatice. příklady):

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 

          A           B              C           N



postupů
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:

Diplomová práce Cesty dětského recitátora na 1. st. ZŠ má výrazně zdařilou teoretickou 
část. Problém je adekvátně uchopen a výborně zpracován. Vhodné je např. zařazení 
kapitoly motivace k recitaci. Je to problém, o kterém se málo hovoří, ačkoliv by si 
zasloužil velkou pozornost. Autorka pracuje s veškerou dostupnou odbornou literaturou.
Praktická část práce má výraznější problémy, jejichž příčinou je pravděpodobně
především absence výzkumných otázek. To má za následek jistou nekoncepčnost a
roztříštěnost.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Praktická část diplomové práce je poznamenána absencí výzkumných otázek. Je zde 
mimo jiné použita výzkumná metoda rozhovoru. Rozhovory s recitátory jsou přehledně 
vyhodnoceny v tabulkách, zatímco rozhory s dospělými jsou pouze heslovitě shrnuty. Z 
textu není zřejmý důvod, který vedl k tomuto faktu. Tato část práce dále obsahuje čtyři 
ukázky práce s textem, jejichž zařazení působí spíše dojmem nahodilosti. Praktické části 
diplomové práce by prospěla hlubší a strukturovanější koncepce.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
      Jaké výzkumné otázky by si diplomantka formulovala pro praktickou část své práce, a jak     
      by to ovlivnilo její obsah?
     Jaká specifika a zákonitosti má výzkumná metoda rozhovor, jaká jsou kritéria její validity,           
     a jaké způsoby vyhodnocování?
      Jak by autorka sama zodpověděla otázky položené v rozhovoru pedagogům a rodičům?

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:




