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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném  poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           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. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

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: 

 

Autorka podala základní přehled o problematice motivace. Ne vždy se jí podařilo 

dostatečně provázat některé části textu či kapitol s tématem práce (kapitola 2, kapitola 

6), práce jde obecně relativně málo do hloubky. Postrádám více konkrétních poznatků 

z pedagogiky o tom, jak pracovat s žáky s potřebou vyhnutí se neúspěchu, s extrémní 

potřebou úspěšného výkonu, různých typů žáků popsaných v teoretické části práce 

apod., které by autorka jistě našla v odborné, převážně zahraniční literatuře. Nicméně 

smysl v práci shromážděných poznatků vidím v tom, že je autorka použije jako 

učitelka 1. stupně ZŠ. 

 

Použití standardizovaného nástroje v empirické části hodnotím pozitivně, stejně tak 

skutečnost, že dotazníkové šetření bylo doplněno rozhovory s učiteli. Popis 

metodologických postupů je ne zcela dostačující, každopádně pochybuji, že je možné 

konstatovat, že: „hypotéza motivace žáků ve vyučovacím procesu má kladný vliv na 

výkonovou motivaci se potvrdila“ (s.79) (a to nejen kvůli velikosti vzorku). 

 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

Jak si vysvětlujete, že všechny zkoumané třídy měly průměrnou nebo vysokou potřebu 

úspěšného výkonu a nízkou nebo průměrnou potřebu vyhnutí se neúspěchu? 

 

Jak jste zjišťovala, zda má motivace vliv na výkonovou motivaci (výzkumná otázka na s. 

49) a k jakým výsledkům jste došla? 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 


