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Název práce 

 

Autor posudku 

 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  

a charakteru práce). 

9 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

10 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

6 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

8 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

9 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

6 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

6 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

4 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

8 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

10 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 
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Otázky k obhajobě  

  

1. Z jakého důvodu používáte různé formáty literatury pro české a anglické tituly?  

2. Jak souvisí výzkumné otázky s cíli práce a proč není splnění cílů diskutováno 
v závěru práce? 

3. Zkuste prosím vysvětlit, formulaci: „Jenomže tito učitelé se snaží nejprve odhalit 
prvotní znalosti a vědomosti, využít jejich potenciál a navázat na ně. Tento fakt 
nás vede ke konstruktivistickému přístupu.“ 

 

Poznámky  

 

 

Předložená diplomová práce prezentuje část výzkumu realizovaného v rámci širšího 
výzkumného projektu GAČR. Autorčina práce je jasně specifikovaná a svým objemem 
překračuje nároky běžně kladené na diplomovou práci.  

Použité výzkumné metody (metody zakotvené teorie) jsou voleny adekvátně a autorka 
prokázala jejich zvládnutí i širší orientaci v tématu. Vlastní práci autorky, především 
analýzu učebních textů považuji za dostatečně konkrétní a smysluplně uplatnitelnou 
jako vodítko pro výběr učebních textů učiteli z praxe. 

Práce má však i slabá místa. Text je bohužel stylisticky i typograficky velice neuspořá-
daný, což jej činí poněkud hůře čitelným.  

Z obsahového hlediska není úplně šťastné, že se autorka při analýze soustředí především 
na popis a sumarizaci jevů. Není zcela jasné, zda u diplomové práce lze očekávat 
vyústění do teoretické roviny, ale uvítal bych hlubší kroky tímto směrem. Práce však 
přináší  nové výsledky a je v mnoha ohledech originální. Práce díky podrobnému 
zpracování semistrukturovaných rozhovorů s učiteli poskytuje cenný materiál pro další 
výzkum. 

Vyloženě nepovedný je ale závěr práce, který působí dojmem, že byl psán horkou jehlou.  

Závěr práce by měl v první řadě shrnout obsah práce a zhodnotit splnění či nesplnění 
cílů práce. Text závěru v pojetí autorky připomíná spíše vyhodnocení a diskuzi 
experimentu než celé práce. Nešťastný je již sám úvod  – domnívám se, že práce 
odpověděla na obě výzkumné otázky. Přičemž výzkumné otázky nejsou zmíněny ani 
zde, ani v úvodu a cílích práce. Zdá se, že jsou zde zaměněny výzkumné otázky a cíle 
práce. Následná věta obsahuje jazykovou chybu (pět … učitelů využívají). Citace Hallovy 
práce a její diskuze by se měla, alespoň dle mého názoru, objevit dříve než v samostném 
závěru práce. Závěr, který by měl být úderným vyvrcholení a shrnutím celé práce, 
u autorčina textu svoji roli bohužel neplní.  

Přes uvedené výhrady konstatuji, že práce splnila podmínky kladené na diplomovou 
práci, a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 

 

 

2. 1. 2013         Antonín Jančařík 


