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Celková náročnost práce: 
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Stupeň splnění cíle práce 

 

dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
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Logická stavba práce 
 

 dobře 
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velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

dobře 
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Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  A. Veselá zvolila velmi aktuální a trochu obtížné téma hodnocení učitelů a výuky 
studenty. Název tak ne zcela přesně odpovídá skutečnému zaměření práce. Cíle také nejsou zcela 

přehledně a precisně definovány. Na druhé straně je třeba ocenit průkopnickou odvahu, s kterou se 
autorka do ožehavého tématu pustila. Velká byla i pracnost a časová náročnost samotné práce, na níž 

bylo jen v rozhovorech odpracováno velké množství času. Je tře ba zdůraznit, že diplomantka 

pracovala velmi samostatně a aktivně. V teoretické části A. Veselá prokázala dobrou znalost a přehled 
problematiky, stejně jako schopnost zacházení s literaturou, včetně citací. Teoretická část je svým 

rozsahem přiměřená. Hlavním problémem práce je však způsob vyjadřování, nezralý a nevědecký 
jazyk, jakým je sepsaná. Práce má sice dramatickou formu i značný dynamický náboj, na druhé straně 

však trpí množstvím přivlastňovacích zájmen, častého užívání budoucího času, mnohými chybami při 

skloňování a jistou naivitou projevu. Příklady: na s. 41 „Na můj dotaz….“ hned v následující větě : „Na 
moji otázku…“ atp. Na s. 32: „Úkoly tedy bude zjišťování stavu hodnocení na FTVS. To nejspíš bude 

realizováno…“ Na druhé straně je třeba vyzdvihnout praktickou hodnotu výsledkové části, která může 
přímo sloužit jako cenná zpětná vazba jak učitelům pro výuku, tak jejich nadřízeným pro hodnocení. 

Výsledková část je až nadměrně rozsáhlá. Jako ověření možnosti používat dotazník v praxi by 
postačovalo prezentovat výsledky jen částečně, nebo v příloze. Práce je záslužná svou snahou o 

prosazení hodnocení učitelů studenty, i když nejde ani o hodnocení komplexní, ani kompletní, jak si 

autorka v cílech klade. Rozsahem i obsahem vyhovuje nárokům na DP.   

Připomínky: Kromě připomínek zmíněných výše: 

1. Nejsou diskutována dostatečně do hloubky kritéria hodnocení učitelů. Bez diskuse jsou přejatá 
jen ta, která se objeví v navrženém dotazníku.    



2. V metodické části je třeba daleko přehledněji a graficky výrazněji prezentovat metody:  

například velikost výběru dotazovaných osob, délka a zaměření  rozhovorů atp. Takto je to 

spíše detektivka na pokračování. 

3. V cílech chybí ověření navrhovaného dotazníku na poměrně velkém výběru respondentů. 

Přitom tato část zabírá největší prostor.  

Otázky k obhajobě: 

1. Z jakých důvodů považujete za nemyslitelné, aby se vedly se studenty rozhovory? (s. 51) Šlo 
by výuku a učitele hodnotit například ve skupinových rozhovorech?   

2. Jaká jiná kritéria pro hodnocení výuky či učitelů by ještě (kromě prezentovaných) mohla 

připadat v úvahu? Uveďte, prosím, nějaké příklady.  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji 

k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  S ohledem na průběh obhajoby:  dobře  
 

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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