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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): 
viz vyjádření 
k dílčím 
záležitostem DP 

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: 
Diplomová práce se zabývá aktuálním a důležitým tématem. Ze způsobu zpracování práce 
je patrné zaujetí autorky danou problematikou. Oceňuji snahu autorky formulovat v úvodu 
práce odborný (výzkumný) problém. Vzhledem k velikosti výzkumného vzorku a 
citlivosti zkoumané problematiky však zůstává otázkou, jestli by nebylo vhodnější 
postupovat cestou kvalitativní metodologie. Teoretická část je přehledně zpracována a 
vytváří „předpolí“ pro část empirickou. Diplomová práce je pečlivě zpracována, včetně 
výzkumného šetření, nepřináší však nějaké nové, popř. překvapivé poznatky. V závěru 
práce postrádám hlubší reflexi a vymezení „nových“ problémových okruhů pro další 
zkoumání. Oceňuji, že se autorka pokusila proniknout do citlivé problematiky učitelské 
profese, kterou je problematika šikanování učitelů ze strany jejich žáků.  

 
 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
Autorka se, bohužel, nevyvarovala několika pravopisných chyb, z nichž některé nejsou 
banální. Např.:  
* „ … jsou si šikany vědomy“ (s. 85),   
* „ … případně se s ní setkaly“ (s. 85), 
* „ .. nejsou si vědomy“ (s. 91), 
* „ Jak by se měli podobné případy řešit?“ (s. 102). 

 
Bohužel, jedna z hrubých chyb se objevila přímo v dotazníku, který byl určen žákům (s. 
102). Vzhledem k faktu, že se tyto chyby objevily až ke konci práce, lze předpokládat, že 
byly způsobeny autorčinou únavou. Na druhou stranu je autorčinou „specialitou“ 
vynechávání podmětu, což může rovněž způsobovat problémy s pravopisem.  

 
 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
1) V čem by mohl spočívat hlavní přínos kvalitativního výzkumu v souvislosti se     
      zkoumanou problematikou?  
2) Jaké jsou přednosti a limity kvantitativního výzkumu? 
3) Jak by bylo možné lépe popsat a analyzovat situaci šikanovaných učitelů?  
4) Co stojí za tím, že šikanovaní učitelé neopustí školu a nadále snášejí ponižování ze 

strany žáků?  
 



 
 
 
 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 
Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
 
Podpis: 


