
        Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

  

                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE 

 
Autor/ka DP: Alžběta Hájková                                             Termín SZZ: květen 2016 

Název DP:Začínající učitel                                          Datum posudku:4.5.2016 

Vedoucího práce Oponentský 

Posuzovatel:PhDr. Anna Tomková, Ph.D. Posuzovatel: 

 

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: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Studentka zvolila aktuální téma a specifikovala v něm podtémata a problém k řešení. 

Soustředila se zvláště na pedagogickou komunikaci a budování třídního klimatu 

začínajícími učiteli a řešení s tím spojených problémů. 

Teoretickou část zpracovávala s oporou o dostupnou, v některých podtématech příliš 

jednostrannou literaturu, koncipovala ji jako teoretická východiska praktické části práce. 

Vymezuje základní pojmy, shrnuje dostupná výzkumná data, zpracovává specifické 

pohledy na problematiku (podnikatelská atmosféra, asertivní komunikace,…). Oceňuji, že 

se věnuje i v teoretické části komunikaci začínajícího učitele s rodiči.  

Výzkumná část je kvalitně založená, strukturovaná. Popisuje metodologii výzkumu, 

přináší získaná data, interpretuje je a formuluje závěry. Zajímavá data přinášejí jak 

rozhovory, tak získané problémové situace. Za dále zpracovatelné považuji doslovné 

přepisy rozhovorů.  

Na své práci diplomantka pracovala samostatně a zodpovědně a dobře reagovala na 

připomínky a doporučení.  

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 Vysvětlete, proč jste vybrala do své práce popis podnikatelské atmosféry (s.39). 

 Jmenujte strategie, které mohou začínajícím učitelům pomáhat řešit problémové 

situace, jejichž příklady jsou součástí vaší výzkumné části práce (s. 102). 

 Uvažujte, v jaké podobě byste mohla nabídnout své porozumění a výzkumnou 

zkušenost s daným tématem mladším kolegům - studentům učitelství. 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


