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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- otázky 

a nepodložené 

zevšeobecňující 

apelativní vlastní 

názory autorky 

v TČ 

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: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

  

Práce věnující se problematice prevence a intervence školní nekázně na 1. stupni je 

zpracována na hranici minimálně požadovaného rozsahu. Cíl obecnější úrovně, který je 

uveden v úvodu práce je smysluplný a zřetelně formulovaný, v empirické části práce však 

již není dostatečně konkretizován tak, aby umožnil jednoznačný metodologický postup. 

Teoretickou části autorka zpracovává na základě poměrně velkého množství standartní 

literatury. Domnívám se však, že je absentuje např. pro účely práce dobře využitelný titul 

Respektovat a být respektován a zdroje prezentující výsledky výzkumů. Pro čtenáře je 

místy obtížné sledovat myšlenkovou linii autorky, domnívám se, že obsah některých 

kapitol odpovídá názvu jen zčásti resp. názvy kapitol nejsou zcela přiléhavé (např. 

kap.2.2., 2.3.)  Některým obecně známým skutečnostem autorka věnuje velký prostor, 

naopak ho upírá nastoleným tématům, která by bylo účelné více ozřejmit (např. 2 

humanistické strategie řešení nekázně na str. 10). Teoretickou část autorka sice shrnuje, 

ale nedochází k výčtu a konkretizaci doporučovaných strategií, které by se staly 

předmětem cíleného ověřování vlastním výzkumem.   

Výzkum má 2 části- dotazování učitelů ve vlastní škole a akční výzkum ve vlastní třídě. 

Vztah mezi nimi však zůstává nejasný. Autorka v práci teoreticky vysvětluje podstatu 

akčního učitelského výzkumu a jeho kroky obecně, nedůsledně je aplikuje při prezentaci 

vlastního výzkumu. Metodologie sběru a zpracování dat zůstává nejasná, stejně jako vztah 

mezi pojmy vyrušování a nekázeň, vztah mezi jednotlivými typy nekázně a jednotlivými 

strategiemi v rámci dotazování. Není jasné, kdy učitelé a žáci odpovídají na otázku obecně 

a kdy v souvislosti s děním ve vlastní třídě. Někde autorka uvádí plné znění výpovědí 

respondentů, někde je nejasno podle jakého klíče grupuje. Akční plán pak obsahuje 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obsáhlý výčet opatření zahrnujících velmi konkrétní, ale i velmi všeobecně formulované 

strategie, které jsou následně velmi obtížně realizovatelné a měřitelné. Výborný nápad 

konfrontovat učitele s výsledky dotazování žáků není srozumitelné jak a s jakým 

výsledkem byl realizován( viz 3 řádky na str. 56). Považuji za cenné a přínosné, že se 

autorce ve vlastní škole podařilo otevřít diskusi mezi učiteli nad touto problematikou a 

dokonce se shodnout na potřebě realizace změn. Proč však není v duchu akčního výzkumu 

dále zřejmé, jak a s jakým výsledkem se učitelům podařilo změn dosahovat? Za nejslabší 

část práce považuji akční učitelský výzkum autorky ve vlastní 3. třídě, kde nejen že 

nesnímá vůbec výchozí stav třídy, aby následně mohla cíleně užívat strategie a průběžně 

sledovat změny v čase, ale vlastně jen vypráví o tom, co všechno ve třídě dělala a dělá, 

dokonce místy mentoruje. 

 

 

   

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Dokladujte komisi způsob, jakým jste zaznamenávala změny ve vlastní třídě během 

realizace výzkumu. Shrňte v bodech, co byste z hlediska metodologie příště při 

realizaci akčního výzkumu dělala jinak. 

2. Reflektujte současné kázeňské problémy a jejich příčiny ve vlastní třídě s oporou o 

poznatky uvedené v teoretické části Vaší práce.  

3. Jaké výsledky přinesly snahy ostatních učitelů zapojených do výzkumu? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

Výborně velmi dobře Dobře Nevyhovuje 

 

Podpis: 


