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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/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. 

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. 

Nedostatky ve stylistice a gramatice: 

např. (zde poukázáno jen na některé 

nedostatečnosti do s. 16): úvod; s. 13 – 

1. ř.;  s. 16 – 3. a 4. ř. a ř. pod 

nadpisem 1.2) 

 

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 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=47b3328cdf329fd65d901137a0f259fd&tid=&do=main&doo=detail&did=119144


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: 

 

Další vyjádření k  DP a jejímu přínosu: 

 

Práce (zvl. „empirická“ část má nesporně velký význam pro pracoviště, kde autorka působí, a 

pro jednotlivé zainteresované aktéry. Může přispět ke zkvalitnění spolupráce a komunikace 

školy a rodičů na sledované škole, ale i k rozvoji spolupráce mezi učiteli navzájem a 

spolupráce učitelů a vedení školy. V práci byly použity techniky autoevaluace práce školy 

vedoucí k rozvoji v této oblasti. Navzdory k této skutečnosti hodnotím odbornost textu pouze 

velmi dobře (viz kritéria uvedená v tabulce). Práce navíc obsahuje četné pasáže, které jsou 

vzhledem k tématu práce nadbytečné (např. kapitola 2.2- od začátku do s. 30; kapitola 

2.3), jádra práce (v teoretické části) se autorka dotýká jen omezeně. V empirické části práce  

práce se autorce ne vždy podařilo dosáhnout potřebné objektivity (ve vedení rozhovorů i 

interpretaci dat).  

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

Jak dalece jsou oblasti spolupráce rodiny a školy prosazované společností EDUin (Rodiče 

vítáni) v souladu s poznatky odborné literatury?  

Jaké výzkumy týkající se málotřídních škol by podle vašeho soudu měly být realizovány a 

proč? 

Existují málotřídní školy v zahraničí a jak se případně liší od málotřídních škol v ČR? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 

Podpis: 
 


