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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 

             

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. Stanovila si cíl diplomové práce: popsat nejčastější 

problémy začínajících učitelů, navrhnout způsoby jejich řešení a možné způsoby podpory, 

kterými lze těmto problémům předcházet. Práce je ukázněná a směřuje ke stanovenému 

cíli. 

V teoretické části zpracovává v uspokojivém rozsahu a v logické struktuře klíčové pojmy 

a podtémata, které tvoří východisko pro výzkumnou část práce. Teoretickou část 

zpracovává na základě kvalitní práce se zdroji, které studentku nutily překročit svou roli 

studenta učitelství a konkrétněji nahlédnout i do teorie učitelské profese či profesního 

rozvoje učitelů. Podrobněji se zabývá vybranými problémy začínajících učitelů, kterým se 

pak dále věnuje ve výzkumné části práce.  

Výzkumná část je jasně ukotvená a zdokumentovaná. Ve výsledku se soustředí na kontext 

absolventů učitelské přípravy na PedF UK. Volbou metod postupně směřuje 

k zachycování kontextu identifikovaných problémů začínajících učitelů. Při interpretaci 

výzkumných dat z dotazníku konfrontuje své výsledky s dostupnými výsledky jiných 

výzkumů. Při zpracování rozhovorů dobře vybírá části výpovědí respondentů, aby 

ilustrovala svá tvrzení. Prostřednictvím pozorování zachycuje i konkrétní situace z výuky, 

které analyzuje a hledá způsoby jejich řešení. Z interpretace výzkumných zjištění je 

patrné, že autorka o zvoleném problému přemýšlí, informace dává do souvislostí a umí 

formulovat závěry. Závěry jsou podnětné i pro další rozvoj oboru. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 Znovu zformulujte závěr teoretické části a zdůrazněte, co vám přinesla dostupná 

literatura k naplnění cíle diplomové práce a k porozumění specifice problémů 

učitelů 1.stupně ZŠ. 

 Shrňte argumenty pro požadavek více praxí v přípravném vzdělávání učitelů a 

uvažujte o nich v souvislosti s kritériem kvality přípravného vzdělávání, kterým je 

propojování teorie s praxí. 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


