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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): 

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:  
Zpracování práce hodnotím ‚velmi dobře‘, neboť vnímám, že bylo možné ještě učinit 

několik dalších kroků pro zkvalitnění práce. Paradoxně v části empirické, ve které se 

autorka cítí jistější a ve které se i díky vlastní pedagogické praxi lépe orientuje.  

Na druhou stranu velmi vyzdvihuji zvídavý a otevřený přístup k tématu, ochotu dopravní 

výchovu, její vymezení a způsoby realizace zkoumat z hlediska historie či ideologie, 

uvědomění si přesahů do mediální sféry, občanských postojů, komerčních zájmů nebo 

ochrany životního prostředí.  

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Autorka si dopravní výchovu vybrala, přestože věděla, že jde o téma nevděčné a málo 

zpracované, uvědomovala si, že se bude muset potýkat s nedostatečným množstvím 

odborné literatury i jistým despektem okolí k dopravní výchově. Byla však motivována 

osobním zaujetím a přesvědčením, že tato výchova je pro žáky klíčová a její odsouvání na 

vedlejší kolej může mít důsledky fatální.  

Během zpracování tématu se nakonec ukázalo vícero cest, jak dnes smysluplně a funkčně 

k dopravní výchově přistoupit. Proto je pochopitelné, že v jedné práci nemohla autorka 

všechny prozkoumat. Představila však možnosti, kam se dál, třeba na poli zpracování 

dalších diplomových prací, vydat.  

Modelové hodiny, jejichž koncipování, realizování a ověření bylo od počátku hlavním 

záměrem práce, nakonec odrážejí jen málo z naznačených možností propojování dopravní 

výchovy s dalšími tématy. Splňují však přesně to, co si autorka sama v začátku zpracování 

práce vytkla: Nabídnout učitelům jednoduchý, časově nenáročný a funkční model, jak 

aspoň na tomto minimálním prostoru dopravní výchovu realizovat.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Za zbytečnou chybu považuji časté překlepy.   

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

- V jaké podobě, rozsahu a s jakým zaměřením dopravní výchovu realizovat, pokud 

pomineme omezení dané nedostatečnou hodinovou dotací? 

- Je spojení s průřezovými tématy pro dopravní výchovu zajímavou výzvou a se kterými 

jmenovitě a proč?  

- Proč se učitelé brání realizaci dopravní výchovy prostřednictvím projektů, zejména 

projektových dní? 

- Je převedení odpovědnosti za realizaci dopravní výchovy na jiný subjekt, např. policii 

nebo BESIP, pro školy vhodnou cestou? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře Dobře Nevyhovuje 

 

Podpis: Mgr. Klára Smolíková  

 


