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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: 

interpunkce 

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: 

Diplomovou práci je třeba posuzovat jako akční studentský učitelský výzkum. Vychází 

z definovaného problému – jak, z hlediska potřeb začínajícího učitele, v praxi realizovat 

tzv. „efektivní komunikaci“ učitele se žáky. Pro porozumění problematice se autorka 

obrátila nejen k odborné literatuře, ale absolvovala také tréninkový kurz „respektujícího 

přístupu k dětem“ zaměřený na získání příslušných dovedností. Vliv tohoto kurzu je 

patrný v celé práci. Autorka se netají svým zaujetím pro osvojení si těchto dovedností. 

Kritéria hodnocení komunikace učitel - žák a řešení učebních a výchovných situací 

přebírá z tohoto kurzu jako hlavní posuzovací škálu pro sebereflexi a reflexi 

pozorovaných vyučovacích hodin. Poctivě sleduje své vlastní vyučovací aktivity, upřímně 

je hodnotí jsouc vedena snahou ověřit, zda a do jaké míry je respektující přístup 

proveditelný v práci se třídou. Zaujetí až pohlcení problémem je patrné i ve stylu 

sdělování, popis přechází místy ve vyprávění. Přínos práce vidím ale právě v upřímné 

snaze ověřit, zda navrhovaný přístup, komunikační doporučení apod. jsou v jejím 

krystalizujícím vyučovacím stylu reálné a dále ve sledování vlastního vývoje v této 

vymezené oblasti, neboť v tom je možno spatřovat základ profesního sebevzdělávání. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

- Upozorňuji na časté chyby v interpunkci. 

- Při obhajobě doporučuji upřesnit počet pozorovaných výukových jednotek u pěti 

sledovaných učitelů, zvláště s ohledem na zobecnitelnost závěrů. 

- Kdo upravil výroky pro školní prostředí inspirované knihou J. Kopřivy a kol. 

Respektovat a být respektován (s.31)? Objasněte při obhajobě. 

- Zacílení výzkumu není popsáno zřetelně, vysvětlete prosím lépe při obhajobě. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Posuďte, zda je vztah učitele a žáků zejména v péči o klima a ve vedení učení 

charakterizovatelný beze zbytku oněmi přístupy, mocenským a respektujícím, kterými se 

v DP zabýváte. 

2. Objasněte pojem funkčnost a nefunkčnost výchovných přístupů a v tomto vztahovém 

rámci také pojem efektivita a neefektivita pedagogické komunikace.  

3. Uvažujte na základě svých zkušeností a reflexe od absolventky pedagogické fakulty, zda 

existují nějaká možná rizika používání doporučovaných slovních komunikačních vazeb, 

případně jaká jsou zvláště ve vztahu k spontaneitě učitelových reakcí.  

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

       Podpis: 



 


