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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: 

formulován jen cíl 

empirické části, 

celkový je popisný. 

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 ve 

stylistice : nejasné 

formulace 

myšlenek, např..14 

posl.odst., s.21 

d/2.odst. 

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: 

Je třeba ocenit autorčin zájem o sledovanou problematiku. Práce je dobře strukturovaná. 

Zpracování teoretické části však kolísá mezi popisnými reflexemi autorčiných záměrů, 

referátovým sdělováním nastudovaných poznatků a snahou o odborný výklad. Text je 

zatížen stylistickými neobratnostmi, které místy ztěžují porozumění. Přínosem je analýza 

normativního dokumentu, chybí však komentář, který by ji uvedl do vztahu k cílům práce. 

Z textu není patro, jak autorka rozlišuje mezi jevem a pojmem (např.s.11). Některé 

informace se opakují na různých místech. 

 

V empirické části kladně hodnotím snahu zodpovědět úkoly výzkumu (s.86).  

Nejpřínosnější je v DP příprava a zpracování dotazníků a rozhovorů s dospělými 

respondenty, kterými autorka chtěla potvrdit významnost konzultací učitel-rodič-žák při 

spolupráci rodiny a školy v programu Začít spolu. Otázkou je koncepce výzkumné části 

zaměřené na žáky (viz níže). 

Výzkumné zjištění, které by mohlo navodit další otázky, konstatuje, že žáci (o jak velké 

procento by se mohlo jednat, není uvedeno) mohou pociťovat tyto konzultace jako 

stresující. Také pro některé rodiče a učitele zřejmě může být jejich časová i obsahová 

náročnost zatěžující (též viz zjištěné údaje). K tomu je možné se při obhajobě vyjádřit.  

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

- Ne vždy je zřetelné oddělení primárních a sekundárních zdrojů, sekundární zdroje 

tvoří zřejmě významný pramen, nejsou však většinou komentovány ani na základě 

autora primárního zdroje ani autorkou samou.  

- S jakým účelem je v kap.4.4 citována vedle Pola (1999) Kočková (1958)? Odkazovaná 

literatura nesloužila k srovnání či posouzení vývoje. 



- Ve výzkumu se nejednalo se o skupinový rozhovor, ale o reflektivní činnosti. 

- Kolik rodičů bylo osloveno dotazníky, jaká byla jejich návratnost, na základě čeho byl 

vybrán 1 rodič z každé skupiny pro doplňující rozhovor? 

- Chybně uvedeno jméno Z.Matějčka na s.21 a 11. 

- T.Kellaghon (2004) není uveden v literatuře (s.12) 

- Výčet bodů, které měly popsat společný cíl rodiny a školy, je nesourodý, obsahuje 

nejen cíle, ale i hodnocení ( s.12). 

- Nelze hovořit o metodice výzkumu, nýbrž o jeho metodologii, koncepci nebo 

charakteristice. 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Proč byly pro výzkum vybrány 1.třídy? 

2. K jakému účelu jste použila kresby žáků? V práci se u všech 3 dotazovaných skupin 

pouze konstatuje, že kresby byly zajímavé a realistické. Posuďte zpětně smysluplnost 

reflektivních činností se žáky po konzultacích. Co z nich bylo možno vyčíst? 

3. Jak a zda vůbec může učitel ovlivnit „vytvoření pozitivního způsobu rodinného 

soužití“? (s.21) 

4. Úkol 4 byl zadán jinak, než jak je interpretován. Konzultace by měly být posouzeny 

z hlediska normativního dokumentu, takto byl úkol stanoven, autorka však místo toho 

sledovala naplňování indikátorů kvality. Jak lépe formulovat úkol, aby vystihl záměr a 

provedení? 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

 


