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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: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Autorka předložila zajímavou práci integrující pedagogicko-psychologický pohled na rozvoj 

dětí v primární škole. Stanovuje cíle své práce, i když ne zcela jasně (rozdílné formulace v 

abstraktu, úvodu, úvodu výzkumné části, shrnutí). Práce má nepochybně pro autorku přínos 

osobní – zdokonalovala se ve vedení výuky podle připraveného plánu. Svou prací dál 

konkretizuje, co znamená v RPV ZV jeden z očekávaných výstupů průřezového tématu OSV 

a jakými aktivitami jej lze s dětmi na 1.stupni ZŠ naplňovat. Práce je rovněž příspěvkem 

k poznávání dětí, k čemuž přispívá zaměření reflexí opakovaně realizované jedné lekce (ne 

projektu) v různých podmínkách, i když tvrzení o hlavních motivech žáků pro tvorbu 

osobních cílů by potřebovala další zjišťování, přesnější vyhodnocování zjištění a také 

zmapování kontextu. Je vidět snahu vybírat do teoretické části informace důležité pro 

výzkumnou část. Některé části výkladu obsahují zavádějící formulace a interpretace a použití 

termínů není vždy přesné (s.18, 25,…). Při obhajobě doporučuji jasně vysvětlit spojitost cílů 

výzkumné části a zvolených výzkumných metod, zvl.akčního výzkumu. Práce vykazuje 

jednotlivé gramatické nedostatky. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

Jaké další přístupy škol k práci žáků s osobními cíli (i zahraniční) vedle průřezového tématu 

OSV znáte? 

 

Vysvětlete spojitost cílů výzkumné části a zvolených výzkumných metod, zvl. volbu 

výzkumné metody ke zjišťování toho, jak učit o osobních cílech (s.36). Jak zásadněji byste 

mohla využít metodu rozhovoru s učiteli k získání informací, důležitých pro své výzkumné 

cíle a otázky? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


