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A. Kriteriální posouzení náležitostí DP: 

 
           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. Expertní posouzení kvality obou částí DP: 

Legenda:  

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 

 

Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Cíl práce je vyjádřen popisně, je však zdůvodněn potřebou shrnout současné požadavky 

na učitelskou profesi, detekcí obtíží začínajícího učitele v praxi a jejich výzkumným 

potvrzením. Teoretická část vychází výrazně z relevantní literatury, vzhledem k povaze 

tématu má charakter více popisný a normující („učitel by měl…“), zachycuje zejména 8 

oblastí, do nichž jsou nároky na profesi nyní členěny, také však počáteční obtíže a 

inspirace pro jejich řešení. Autorka prokázala, že problematiku dostatečně nastudovala a 

dokáže ji vysvětlit. Shrnutí je však popisné, neformuluje východiska pro praktickou část, 

bylo by možno doplnit při obhajobě. 

Praktická část je dobře založena, prezentaci a interpretaci některých dat autorka doplňuje 

odkazy na obdobné výzkumy, což zvyšuje validitu výsledků. Jsou také dokladem pro 

skutečnost, že i absolvent může najít inspirativní řešení některých praktických problémů 

začínajících učitelů a přispět argumentovanou radou. Způsob zpracování, vyhodnocení a 

interpretace považuji za hlavní přínos práce. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Výzkum je založen jako kvalitativní, není tedy proč omlouvat relativně malou skupinu 

participantů výzkumu, která nemůže posloužit ke kvantifikaci údajů z dotazníku a tudíž 

k zobecnění. Kvalitativní výzkum zobecňuje jinými postupy a autorka prokázala, zejména 

ve shrnutí praktické části a v závěru, je to dokáže. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. V práci je uvedeno, že současná doba staví před učitele nové výzvy. Přesto se výčet 

problémů začínajícího učitele odvíjí od tvrzení z 80.l et, že tyto obtíže existují bez 

ohledu na to, kde začátečník  učí (s. 24, zdroj Hastings, Schwieso, 1987). Pojmenujte 

typické problémy bez ohledu na kulturní a dobové okolnosti a problémy, se kterými se 

potýkají učitelé výlučně v současnosti v českém prostředí.   

2. Vysvětlete, jak rozumíte termínu profesionalizace učitelství (s. 38, 46) 

 

        

       Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

 


