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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
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:  

Práce Pavly Markupové je zajímavým a inspirativním příspěvkem k tématu spolupráce 
dětí 1. a 2. stupně při dosahování edukačních cílů. Bohatství práce spočívá zejména 
v popisech jednotlivých projektů, které ve své konkrétnosti obsahují velké množství velmi 
zajímavého materiálu a mohou být jako příklady dobré praxe inspirativní pro ty učitele, 
kteří chtějí být iniciátory programů vrstevnické spolupráce na své škole. 
 
Teoretickým východiskům dominuje akcent na psychologické aspekty procesu. Myslím si, 
že tento pohled není tak zcela v souladu s tím, jak pracuje autorka s praktickou zkušeností. 
Je zřejmé, že autorka chtěla zkoumat vztah osobnostních charakteristik žáka nebo vztah 
osobnosti učitele a jeho stylu ke schopnosti dětí účastnit se spolupracujícího edukačního 
procesu. To však není možné postihnout v celé komplexnosti procesu, o jejíž zachycení se 
autorka v praktické části snaží. Při sledování takového cíle by bylo účinnější a dostupnější 
vybrat např. 4 žáky s rozdílnou typologií osobnosti a dlouhodobě sledovat konkrétní 
projevy v konkrétních činnostech a aktivitách spolupracujícího charakteru, nebo 
charakterizovat výukový styl vybraných pedagogů a sledovat, nakolik se přenáší do 
učebních situací v případě, kdy učitel není přítomen, nakolik ovlivňuje chování žáků apod. 
Takto nastavené podmínky a cíle pozorování by autorce pomohly zpracovat situačně 
nesmírně bohatý materiál praxe. To samozřejmě nejsou nutné úhly, jak bohatství praxe 
zhodnotit, nicméně už v teoretických kapitolách autorka signalizuje, že ji o takové 
pohledy půjde. Praktická část je však psána velmi narativně, i přes vytyčené otázky není 
zcela zřejmé, co je pro autorčin pohled na praxi důležité, poměrně hodně prostoru věnuje 
otázkám organizace a řízení projektů, což jsou spíše témata didaktická, nežli 
psychologická. Proto také vyhodnocení prvních dvou otázek, jež si autorka v práci klade, 
zůstává na povrchu, na první z nich – jak ovlivňuje učební styl a osobnost jedince 
spolupráci ve skupině - autorka víceméně rezignuje (s. 108), přestože se tématům s ní 
souvisejícím v teoretické části zabývá velmi zevrubně. 
I přes výše uvedené chci opět zdůraznit velkou kvalitu práce v množství praktického 
materiálu. Za nejzajímavější a nejpodnětnější považuji část věnovanou čtenářské dílně. 
Autorka popisuje obtíže při přípravě dílny, nutnost motivace dětí i pedagogů, metodické 
přípravy účastníků, popisuje množství náročných situací, úskalí, ale i konkrétních 
úspěchů. Přestože se může laikovi zdát, že je jednoduché vytvořit možnosti pro 
smysluplnou spolupráci dětí v kontextu plně organizované školy, množství situací 
popsaných v práci dokládá, jaká úskalí může takováto výuková strategie přinášet.  Z práce 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

je zřejmé, že je autorka pro takovýto způsob práce zapálená, mezi řádky lze číst, že je 
kompetentní pro tvorbu a vedení takovýchto programů. 
 
 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
 
 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
 
Zkuste si položit pro zhodnocení některého z projektů otázku z oblasti didaktiky a 
rámcově ji zkuste odpovědět při obhajobě. 
 
Jaká zkušenost z realizace projektů byla pro vás nejsilnější a proč? 
 
Kde byste čerpala příklady, podněty a inspiraci pro témata a metody spolupráce dětí 
různého věku mimo rámec plně organizované školy? 
 

 
 
 
 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 
 
Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 
 
 
 
 

 
Podpis: 

 


