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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: ne 

vždy  jasné 

vyjádření 

myšlenky – např. 

s.21 1.odst.kap. 

2.3, s.28 posl.věta, 

s. 30 2.odst. apod..  

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: 

 

Celkový přínos úkolu je nízký v obou částech, práce zůstává na úrovni prvotní orientace v 

problematice. Teoretický oddíl je spíše výtahem z literatury, obsahuje místy pouze 

přehledy bez usouvztažnění, text je často normativní bez hlubší argumentace, rozdrobený 

do krátkých podkapitol (např. 2.6.1 až 2.6.3), nezřetelné je zacházení s pojmy (např. 

atmosféra, klima, prostředí, schopnosti, dovednosti, kompetence, vyučovací styl a 

vyučovací klima…), myšlenky občas zůstávají nedokončeny. V některých pasážích nejsou 

uvedeny dostatečně odkazy. Šíře referovaných poznatků a informací je široká, ztrácí se 

vazba na cíl práce. Výrazně nepřesná je kapitola 6, kapitola 5, ač klíčová s ohledem na cíl, 

je velmi stručná, neobsahuje analýzu problému nebo souhrn typických problémů, pouze 

popis faktu, že třídy vznikají i spojením skupin žáků zájmově různě orientovaných a že 

tak mohou vznikat problémy ve vztazích mezi nimi. 

 

Empirická část je autorkou označena jako akční výzkum. Je však spíše dokumentační 

zprávou (včetně závěrečného vyhodnocení dotazníkem MCI) o intervenčním programu 

vytvořeném z větší části školním psychologem a jím realizovaným. Autorka byla 

pozorovatelkou a „zadavatelkou“, není však popsáno, jak s výsledky a inspiracemi 

průběžně ve třídě pracovala (teprve v závěru je zmínka o tom, že „doporučení pro 5.A – 

jako model smíšené třídy hokejistů a hudebníků“ sestávající z 5 spíše obecných bodů, 

sestavila sama), podstata akčního učitelského výzkumu tak není naplněna. Výzkumný 

rámec je tvořen pouze orientačním dotazníkovým šetřením před zahájením intervenčního 

programu a „doplňujícím výzkumem“, zadáním dotazníku MCI a rozhovorem s třídními 

učitelkami ve dvou třídách 4. Ročníku, jejichž složení žáků je také dáno skupinami 

s výraznější zájmovou profilací obdobně jako sledovaná třída 4. A, posléze 5.A. Chybí 

zobecnění pro práci s klimatem po vytvoření tříd tohoto typu. 

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

- Problematické pro práci diplomovou jsou výrazy jako „výživná činnost“, „profesní 

zaměření“ žáků místo zájmového zaměření, zkratka „TU“  bez vysvětlení, apod. 

- Hypotéza 3 a 5 je zdvojená. „Výzkum“ v tomto případě netestuje teorii nebo       



 teoretickou úvahu, naproti tomu vyjadřuje předpoklady opřené o empirické zkušenosti,  

formulace hypotéz proto není vhodná, bylo by lépe vyjádřit očekávání jako 

předpoklady nebo jako výchozí podmínky pro tvorbu klimatu v takto vytvořených 

třídách. 

- Neadekvátně jsou používány pojmy např.: „matematická hitparáda výpočtů prověřila 

školní úspěšnost tohoto předmětu“ (s.57). 

- Popis některých činností programu neumožňuje vytvořit si jasnou představu (24/10 

2013), údaje o složení třídy se zbytečně opakují. 

- Chybí zdůvodnění  obsahového zaměření všech 3 dotazníků. 

-  Nejasné sdělení obsahuje formulace: „Tak, jak se děti biologicky a sociálně vyvíjejí, 

vyvíjí se i klima třídy, do které docházejí.“ 

 

Práci doporučuji k obhajobě s přihlédnutím ke všem výše uvedeným výhradám! 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Jaký je vztah mezi učitelovými schopnostmi, dovednostmi a kompetencemi? 

 

2. Co rozumíte výukovým klimatem? 

 

3. Jaké „cenné informace“ (s.48) byly takto získány? 

 

4. Dvě třídní učitelky ve 4. třídách vyjmenovaly několik osvědčených strategií pro 

utváření spolupracujícího klimatu v nově vzniklých třídách sdružujících žáky 

s odlišnou vyhraněnou zájmovou referencí. Co navíc přináší program „Chci zůstat ve 

škole“, proč jej doporučujete? Co je v něm přenositelné do jiných tříd, co je třeba 

vytvořit podle aktuálních podmínek ve třídě? 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO               NE 

 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

 


