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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. 

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 se ve své práci věnuje obecně problematice klimatu třídy, v empirické části soustředí 

pozornost na budování klimatu v konkrétní třídě. Ta je specifická skladbou žáků, resp. jejich 

vzdělávací profilací -  hokejisté a hudebníci. Je zřejmé, že klíčovým problémem autorky jako 

třídní učitelky dané třídy je posilování soudržnosti třídního kolektivu a rozvíjení sociálních 

vazeb a kompetencí žáků. To je ovšem mnohem širší problematika skutečně hodná akčního 

výzkumu; z tohoto pohledu se domnívám, že si autorka problematiku zúžila pouze na dílčí 

aspekt a zanedbala celkový kontext. Mrzí mě, že si diplomantka v textu vlastně nikde 

nepoložila kritickou otázku, nakolik je tato vnější diferenciace žáků podle sportovní a 

umělecké specializace smysluplná. Možná by pak dospěla k závěru, že problém je nutno řešit 

na úrovni školy – že je třeba zaměřit se nikoli na příznaky sociální patologie kolektivu, ale na 

její příčiny.  

Samotné zjišťování klimatu (dotazníky) je sice doplněno poměrně rozsáhlým popisem (s. 54 – 

72) intervenčního programu „Chci zůstat ve škole“, avšak autorsky se na něm M. Svobodová 

pravděpodobně nepodílela. To by jistě nevadilo, kdyby naplnila svoji roli „pozorovatelky 

skupinových setkání“ (s. 51) a skutečně kvalitativními výzkumnými technikami provedla 

hloubkovou analýzu sociální situace třídy. Namísto toho je obsah zápisů z pozorování 

redukován ve struktuře „konzultace-osnova práce se třídou-obsah práce se třídou“, v níž 

přináší výpověď o konkrétních činnostech psychologa v rámci programu, ale jak konkrétně se 

jeho vlivem průběžně měnilo klima třídy? Jedná se skutečně o efektivní intervenční program, 

jehož impakt na třídu je prokazatelný? Naplnění předsevzatého cíle, resp. zodpovězení 

výzkumné otázky „zda systematický program zaměřený na interpersonální vztahy může 

napomoci zlepšit a zkvalitnit třídní klima“ (s. 43) zůstává bez hmatatelného výstupu. 

Celkově na práci oceňuji, že si diplomantka uvědomila závažné problémy své třídy 5.A a 

usilovala o aktivní řešení. Soustředila se na ně jak teoreticky, tak formou konkrétní skupinové 

intervence. Je skvělé, že se jí podařilo získat k systematické spolupráci školního psychologa a 

že na program upoutala pozornost nejen žáků, ale i ostatních učitelů a rodičů (rozhovory, 

dotazníky). 

   

 



Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Název práce je příliš obecný, diplomantka v něm měla zdůraznit vazbu na konkrétní třídu, 

popř. konkrétní vzdělávací program („Chci zůstat ve škole“). 

Kapitoly 2 a 4 teoretické části mohly být více provázány s tématem třídního klimatu. I když je 

nesporné, že osobnost a kompetence učitele i věkové zvláštnosti dětí jsou významnou 

komponentou klimatu, text těchto kapitol jde do přílišné šíře. 

Autorka uplatnila celou řadu výzkumných technik (dotazníky, pozorování, rozhovory), avšak 

méně by bylo více – získala takové množství dat, které bylo nad její síly solidně vyhodnotit. 

Co autorka na s. 51 předkládá jako hypotézy, jsou z hlediska výzkumného potenciálu spíše 

tvrzení. 

Rozhovor s učiteli školy (kap. 15) je velmi povrchně zpracován. 

Doporučení (s. 80) jako klíčový výstup výzkumu jsou s výzkumným šetřením provázány jen 

minimálně, jsou velmi obecné, neargumentované, téměř povrchní, vágní (srov. „občas by byla 

vhodná účast školního psychologa i na třídních schůzkách 5. A.“ 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

Na s. 43 uvádíte: „V této práci je tedy metodologický přístup založen na akčním učitelském 

výzkumu…“ Nejprve charakterizujte obecně podstatu akčního učitelského výzkumu a potom 

konkrétními argumenty doložte platnost citovaného výroku. 

Významný podíl na celé empirické části má Vaše pozorování skupinového programu. Jelikož 

v příloze není uvedena žádná ukázka Vašich terénních zápisů (srov. Gavora, 2010, s. 191-

193), seznamte komisi, jak pozorování probíhalo (co jste sledovala (viz priority s. 48), jak jste 

pozorované skutečnosti zaznamenávala, jak jste zpracovávala a vyhodnocovala data 

z pozorování apod.). Vítané je, když své původní poznámky k obhajobě předložíte.   

Uvádíte, že skupinový program probíhal jako 12 setkání v rámci dopoledního vyučování. „Na 

úkor“ kterého předmětu? Jak se Vám potom dařilo naplnit očekávané výstupy předmětu podle 

ŠVP, když jeho skutečná časová dotace byla ponížena o těchto 12 hodin?  

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                              

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře Nevyhovuje 

 

Podpis:  

     


