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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. 

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: 

     Cíl práce je ověřující, teoretická východiska pro něj poskytují dobrý základ tím, že 

postihují relevantní souvislosti problematiky. Autorka se záměrně nevěnuje šikaně, je 

však třeba vysvětlit proč (viz náměty do diskuse). Text je logicky členěn do kapitol, 

členění myšlenek a poznatků do odstavců už vždy logické není. Komentáře jsou uváděny 

jen místy, zcela chybí např. v části věnované vyučovacímu stylu. Autorka však prokázala, 

že se v tématu zorientovala, je to patrno zvláště ve shrnutí teoretické části. 

   Pro praktickou část jsou adekvátně vymezeny cíle a úkoly. Dílčí nedostatky jsou 

v metodologickém vysvětlení empirických šetření a postupů. Sledování problému nekázně 

žáků a rozhodování o opatřeních a strategiích výchovných i vzdělávacích autorka popisuje 

v rámci školy, kde sama učí a kde se taká podílela na koncepčních řešeních. V tomto 

ohledu je výzkum rámován spíše případovou studií školy, nikoli akčním výzkumem, která 

je v práci naplněna popisem činnosti učitelského sboru v sledované oblasti, dotazníky pro 

učitele i žáky a rozhovory s učiteli. Akční učitelský výzkum v jedné třídě pak může plnit 

funkci hlubšího pohledu do procesů předcházení nekázně při výuce. V diplomové práci 

však tento výzkum nezaznamenává etapy učitelčina uvažování a rozhodování v návaznosti 

na chování a reakce žáků, chybí také vstupní diagnostika neukázněného či rušivého 

chování ve třídě. Je spíše zprávou o zkušenostech autorky, která s poučením a podporou 

školy uplatňuje doporučované reakce učitele na neukázněné chování žáka a preventivní 

strategie ve výuce. Nicméně v tomto ověření lze spatřovat přínos, neboť autorka dochází 

k poznání, že strategie jednání a vyučování učitele s ohledem na předcházení nekázně jsou 

reálné a fungují, pokud je učitel funkčně včlení do svého učitelského stylu. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

- Není dodrženo abecední řazení titulů zdrojové literatury. U autora McNiff, J. není celý 

bibliografický údaj. 

- Kategorie v tabulkách prezentujících získané údaje je dobré řadit podle jejich klesající 

četnosti. 

- U malého vzorku respondentů není nutné převádět údaje z tabulek do grafického 

znázornění. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Z jakého důvodu jste se v práci nezabývala podrobněji šikanou (s.14) i přesto, že 

zkušenosti s jejím řešením na sledované škole jsou (s.36)? 

2. Jak Vám pomohlo studium literatury při diskusích o plánu školy ve vztahu ke kázni 

žáků? 



3. Jak interpretovat Vaše zjištění, že „učitelé i žáci se v pohledu na nekázeň shodují“? 

V čem škole Vaše šetření pomohlo? 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

 


