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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 

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. 

 

Drobné nedostatky 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: 

 

 

Zpracované téma je vysoce aktuální. Autorka prokázala v teoretické části práce relativně 

hluboký vhled do problematiky a orientovanost v ne vždy jednoznačně pojímané problematice 

nadání a práce s nadanými žáky. Lucie Dohnalová prokázala schopnost poznatky kriticky 

reflektovat, porovnávat a hodnotit. V teoretické části pracuje se zásadní česky psanou 

literaturou, ocenit lze také práci s anglicky psanými tituly odborné literatury. 

 

Empirická část logicky vychází z poznatků teoretické části práce. Záměr porovnat přístupy 

učitelů ve třídě běžné a ve třídě, kde dochází k segregaci nadaných žáků, v rámci jedné školy 

považuji za velmi chvályhodný a využitelný jistě i pro zkoumanou školu. Musím však zmínit, 

že vzhledem k etickým pravidlům vedení a prezentace výzkumu, ale i k možnému ovlivnění 

výzkumných závěrů, by neměla být v textu práce jmenována ani konkrétní škola, natož 

jednotliví aktéři výzkumu. 

 

 V prezentaci výsledků výzkumu postrádám více příkladů ve výuce použitých přístupů a  

metod práce s nadanými žáky, které by přinesly cenný vhled do praxe českých tříd, kde se 

záměrně pracuje s nadanými žáky. Výtěžnost použité metody analýza videonahrávek by 

mohla být dle mého názoru větší.  

Autorka nicméně prokázala vysokou schopnost výsledky výzkumu zobecňovat a zasazovat do 

teoretického rámce. 

 

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázky:  

 

Jakým myšlenkovým postupem byly na základě nastudované literatury v teoretické části práce 

identifikovány tři základní kategorie výukových strategií nadaných žáků (s. 45)? 

 

Jak podporovali zkoumaní učitelé zvídavost? Jaká používali kritéria pro hodnocení žáků? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 

 

 

 


