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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. 

Mezi A a C 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 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 v 

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: 

 

Diplomantka prokázala hlubokou orientovanost v problematice. V teoretické části práce 

poznatky z odborné literatury nejen klade vedle sebe, ale zdařile je analyzuje, hodnotí a 

interpretuje. Pracuje se zásadní českou i zahraniční literaturou. Teoretický výklad je 

systematický, logický a věcný. Některé poznatky zahraniční literatury (mj. zdařile přeložené a 

interpretované) mohou přispět k teoretickému obohacení české pedagogiky. Určitý rozdíl 

vnímám v úrovni prvních dvou třetin teoretické části práce, které vynikají kultivovaností a 

jazykovou úrovní, a cca poslední třetiny textu, které by podle mě prospělo ještě dopracování. 

Stejně tak pohlížím i na závěr diplomové práce. 

 

Empirická část je založena na případové studii rozvíjení emoční inteligence na vybrané škole. 

Vymezení výzkumu vychází z poznatků teoretické části práce. Teoretické poznatky vytvořily 

logickou strukturu hloubkových rozhovorů a kategoriální systém analýzy dokumentů školy. 

Ačkoli výzkumný vzorek není velký, je pro kvalitativní přístup k řešení problematiky 

v souladu se stanovenými výzkumnými otázkami dle mého názoru dostačující. Nicméně, 

k plastičtějšímu obrazu případu včetně více konkrétních příkladů užívaných přístupů ve výuce 

by jistě pomohlo zařazení nějaké další výzkumné metody (např. pozorování výuky či 

ohniskový rozhovor s žáky).   

 

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázky:  

- Jak byste mohla docílit toho, aby se v rozhovoru učitelky více vyjadřovaly ke 

konkrétním způsobům rozvoje emoční inteligence v některých oblastech vzdělávání 

(např. literární výchova, prvouka)? 

- V čem by měla podle vás spočívat podpora učitelů pro rozvíjení emoční inteligence 

jejich žáků? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 


