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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

 
           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-B 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. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

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 

 

C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Teoretická část je zaměřena na tři obsahová témata relevantní vlastnímu šetření :  

rodina,  náhradní rodinná péče, ústavní péče, znevýhodněné dítě ve škole. Poslední téma 

týkající se psychické deprivace a subdeprivace je zpracováno příliš obecně a ne vždy 

koresponduje s projektem práce. V částech textu není vždy zcela zřejmé, kdy autorka 

vychází z vlastních úvah či reaguje na odborné poznatky/ například str. 11 poslední 

odstavec/. Objevují se i formulační nejasnosti a gramatické nepřesnosti. 

Teoretická část – přes uvedené nedostatky- tvoří solidní základ pro vlastní šetření. 

 

Kapitolu 4. považuji za stěžejní. V metodické části autorka přehledně a v logické 

provázanosti konkretizuje cíle, obsah i metody práce v badatelském projektu. Návrh 

vyučovací jednotky osobnostně sociální výchovy připravila s pedagogickou citlivostí i se 

snahou o určitou reflexi. V praktické části diplomantka systematicky realizuje a 

vyhodnocuje jednotlivé etapy/ dle její terminologie fáze/ projektu. Oceňuji i časovou 

náročnost práce s celou třídní skupinou i snahu po objektivním vyhodnocování 

jednotlivých etap. V závěrečné diskuzi autorka srovnává získané poznatky s názory 

odborníků uvedených v teoretické části práce. Je si vědoma limitů získaných údajů i 

problému hlubší interpretace dat. 

Diplomantka věnovala přípravě i realizaci projektu DP značné úsilí, postupně získávala 

zkušenosti s tvorbou DP. Oceňuji její snahu a vytrvalost při práci s odbornými zdroji, 

kde měla zpočátku určité nejasnosti a problémy. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1/ Str. 114 : jako výrazně problémový žák je jistě David, ale Tomáš, Martin –  lze 

jednoznačně zařadit do kategorie citované prof. Vágnerovou ? 

2/ Význam třídního učitele při začleňování sociálně znevýhodněných dětí. 

3/ Častý jev- žáci z DD vnímají své subjektivní přijetí pozitivněji, můžete se zamyslet 

nad variantami psychologických interpretací tohoto jevu.  

4/ Miniprojekt – domnívám se, že aktivita kde děti mohou uvádět „negativa“ 

konkrétních spolužáků je riziková, pokud není třída vedena zkušeným pedagogem. 

Můžete vybranou aktivitu modifikovat ve směru pozitivního vyjádření. 

5/ Osobní přínos pro vaší budoucí pedagogikou praxi. 

 



 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis:   PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 

                 Katedra  psychologie                                 2. 1. 2012 


