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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 jako celek je přínosná právě v tom, co za přínosné považuje v závěru sama autorka. 

Je dokladem o procesech budujících kompetenci žáků spolupracovat při plnění učebních 

úkolů, její podmíněnosti věkem a zkušenostmi žáků a vyučovacím stylem učitele. 

Teoretická část zakládá dostatečná odborná východiska pro výzkum a jeho interpretaci. 

Autorka porovnává vymezení a poznatky z odborných zdrojů, argumentuje. Dotýká se 

řady témat zvláště na straně dovedností (faktorů) učitele, které souvisejí se zaměřením 

práce, přesto by každý sám o sobě mohl být nosným tématem. Gabriele se však podařilo 

soustředit se na podstatné, takže práce je konsistentní. 

Praktická část je zpracována a dokumentována přehledně. Je sondou do výuky ve všech 

ročnících 1. stupně ZŠ, v níž autorka prokázala schopnost sledovat výukové procesy, 

zaznamenat podstatné relevantní jevy a interpretovat je. Práce je přínosná v obou částech 

zejména začínajícím učitelům. 

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

V práci jsem našla jen jednu gramatickou chybu na s. 41 a 42 (žákovy potřeby). 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Cíl práce je na rozdíl od jejího přínosu formulován pouze popisně, zakládá zjišťující 

výzkum, nikoli problémový. Formulujte problém, případně problémy, které práce 

skutečně řeší, případně které by bylo možno v rámci tématu řešit. 

2. Může učitelův vyučovací styl ovlivnit žákovu potřebu spolupracovat ve smyslu 

časnějšího nástupu dovednosti pracovat společně nebo musí svůj styl podřídit 

vývojovým možnostem žáků? Odpovězte na základě empirických důkazů podaných 

v práci. 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 



 


