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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 

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. 

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 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

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: 

 

Diplomová práce R. Česákové je upřímnou a zodpovědnou snahou rozvinout své profesní 

dovednosti a dokázat vybudovat pozitivní vztah se svými žáky. Cíl práce explicitně uvedený 

na s. 11 nekoresponduje zcela s názvem a obsahem práce. Chybí vymezení vztahů mezi 

pojmy, které autorka v práci hojně používá a zaměňuje -  výchovný přístup, komunikační 

dovednostmi, efektivní komunikace. Pojem efektivní je relativně problematický obecně. 

V práci R. Česáková víceméně tvrdí, že efektivní komunikace je komunikace podle teorie 

mozkově kompatibilního učení, respektive podle její aplikace ve formě knihy Respektovat a 

být respektován a příslušného vzdělávacího kurzu pro rodiče a učitele. Autorka neuvádí jiné 

teorie, neporovnává je. Podle názvu bych dále předpokládala, že budou v práci použity zdroje 

věnující se přímo pedagogické komunikaci (např. zásadní monografie K. Šeďové a kol. 

Komunikace ve školní třídě). Oceňuji poctivé zpracování historicky retrospektivní kapitoly 

vypracované na základě více zdrojů relevantní literatury. 

Akční výzkum je veden upřímnou snahou rozvinout své komunikační dovednosti a 

dovednosti budovat pozitivní vztah se svými žáky. Autorka pozorované hodiny a hodiny, 

které sama odučila, podrobuje reflexi na základě klasifikace komunikačních chyb zpracované 

Kopřivou a jeho spolupracovníky. Reflexe však nepřesahují tento „teoretický“ rámec, autorka 

se hlouběji nezamýšlí nad dalšími vlivy a jevy, které mohou klima ve třídě ovlivňovat.  

 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:  

 

- Uveďte jiné klasifikace efektivních přístupů ve výuce (nebo efektivních 

komunikačních technik) z odborné literatury. Porovnejte je s  efektivními 

přístupy uvedenými v diplomové práci.  

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 

Podpis: 
 

 

 

 


