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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.

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): překlepy,  
pravopisné chyby

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

          
NN

C.  Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:

Výběr tématu je odůvodněný, cíle orientovány pragmaticky. Autorka zvolila téma, které se jí 
bezprostředně týká- problematiku začínajícího učitele.  Práce má jasnou, logickou strukturu. 
Teoretická část je obsáhlá, tvoří ji téměř 50 stran textu. V některých kapitolách jde výklad 
snad až do přílišných podrobností.  K jeho zpracování používá zdroje spíše jeden po druhém, 
dlouhé pasáže parafrázuje z jedné publikace.  Místy nedostatečně odděluje vlastní a přejaté, 
není zřejmé, k jak rozsáhlé části textu se uvedený odkaz vztahuje. V úvodu autorka předesílá, 
že usiluje přiblížit problematiku studentů pedagogických fakult, kteří nastoupí do praxe. 
Takovou funkci její sumarizující výklad jistě plně může, stejně jako poskytuje autorce 
východiska pro výzkumnou část.    
Rozhovory se začínajícími učiteli považuji za velmi zajímavé, výsledky dobře zpracované a 
přínosné. Velmi oceňuji např. nápad odlišovat obavy před vstupem (očekávání) do praxe a 
jejich naplnění/nenaplnění. Přímé citace výpovědí doplňují zobecněné kategorií a vnášejí 
autenticitu. Nejsou ale dále nijak interpretovány ve vztahu k teorii (východiskům). Velký 
potenciál konkrétních pedagogických situací, které autorka od respondentů získala, zůstal 
podle mého názoru z velké části nevyužit, autorka je subjektivně komentuje, což čtenáři dává 
vhled do jejího profesního vidění, nicméně výzkumně zůstávají spíše doplňkem.
   
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě DP:

1. Porovnejte výsledky výzkumu vztahující se k otázce 1 s poznatky v teoretické části.
2. Jakou funkci měly v rozhovoru otázky 1-4?  Lze najít v odpovědích na ně nějakou 
souvislost s výsledky přednostně sledovaných témat?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO    


