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Posuzovatel:

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.-
pravopisné chyby

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady): překlepy,  
pravopisné chyby

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:

Předkládaná práce je ve svém výsledku pro mne příjemným překvapením. Diplomantka si 

navrhla téma, které vnímá ve školách jako podceňované. Proces zpracování DP pak 

podcenila, práce fakticky vznikala v několika posledních měsících. Na druhou stranu lze 

ocenit, že ve vzniklé situaci pracovala velmi samostatně. Podněty z několika málo konzultací

dokázala velmi dobře využít. 

Práce má ne zcela zřetelně a jednotně formulované cíle, což limituje volbu metodologie i 

výsledné naplnění. Je z ní cítit vysoká osobní angažovat, snad i proto se diplomantce nedaří 

držet stylisticky výhradně odborného výkladového stylu, autorka chce k věci „říci své“ což je 

na škodu věci zejména v teoretické části, kde také ne vždy důsledně podkládá vlastní tvrzení 

pádnými argumenty. Téma vyžadovalo integraci poznatků psychologických a pedagogických, 

což bývá samo o sobě pro studenty učitelství obtížné, domnívám se, že Anna Kopecká se 

s tímto úkolem vyrovnala dobře, obsah jednotlivých kapitol teoretické části je relevantní, byť 

spíše popisný. Shrnutí teoretické části je funkční. 

Zajímavá a relativně originální mezi diplomovými pracemi je koncepce praktické části. 

Diplomantka navrhla tematický vyučovací blok, který ověřovala se 6 různými třídami a 

konfrontovala s názory jednotlivých třídních učitelů. Plán upravovala na základě postupně 

získaných zkušeností a vzhledem k proměňujícím se potřebám jednotlivých tříd. Změny, které 

prováděla, byly odůvodněné, funkční a vycházely z dovednosti zúčastněně pozorovat a 

přemýšlet na žáky. Za zbytečné považuji opakování těch částí plánů, které v jednotlivých 

realizacích zůstaly beze změn. Přínos výzkumu spatřuji ve shodě s autorkou zejména pro žáky 

a učitele, kteří se experimentální výuky zúčastnili, dále pochopitelně pro diplomantku, která 



prohloubila své kompetence v oblasti plánování a reflexe vlastní výuky a skrze ni získala také 

nové poznatky o žácích této věkové kategorie.

  

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Jaká by se musela proměnit forma a obsah tématu, pokud bychom opravdu 

usilovali o prohloubení dovednosti žáků aktivně pracovat s osobními cíli tak, aby 

výsledky žáci sami pocítili?

2. Shrňte přínos informací, které jste v rámci zpracování DP získala studiem 

literatury. 

3. Znáte nějaké výzkumy o žácích související s Vámi řešenou problematikou?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO    


