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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: 
 

Autorka předkládá diplomovou práci na téma Klíčové vzpomínky studentů učitelství na 

primární školu. Z mého pohledu se jedná o velmi originální oblast zkoumání, téma 

považuji za velmi zajímavé a dosud dostatečně neprobádané. Již v úvodu autorka shrnuje 

cíle své práce. Osobně považuji za funkční i formu práce, kdy teoretická část prolíná část 

praktickou, v tomto případě to shledávám jako velmi vhodné užití. Teorii opírá o vhodně 

zvolenou odbornou literaturu. Bohužel zcela postrádám literaturu zahraniční, která mohla 

práci ještě více obohatit a možná nabídnout i konkrétnější výzkumy na dané či podobné 

téma v zahraničí.  

Jako nejpřínosnější vidím výzkumnou část práce, tedy výpovědi studentů učitelství, se 

kterými lze velmi dobře pracovat dále. Autorka vytvořila i pomyslné „desatero“ pro 

učitele, které vzešlo z výpovědí samotných respondentů. Tento vzniklý soupis pak 

konfrontuje s odbornou literaturou. 

Je třeba zdůraznit, že podobných prací není mnoho a že se autorka vydala novou cestou, 

což je možné vnímat jako nevýhodu a mohlo to mít také dopad na finální podobu práce, 

ale já osobně takový záměr vítám. 

Velmi oceňuji, že závěry, které autorka formuluje, vztahuje především k vlastní budoucí 

praxi, je zde nesporný přínos pro studenty učitelství a především pro vysokoškolské 

učitele, kteří studenty připravují a pro učitele v praxi, kteří již na dobu, kdy byli sami 

žáky, pomalu zapomínají.  

Práce má velký potenciál k dalšímu rozpracování a hlubšímu bádání autorky či dalších 

studentů, kteří na ni mohou dobře navázat. 

Co do formální stránky nemám zásadních výhrad, práce má jen drobné nedostatky, 

například zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich koncích. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Shrňte přínosy diplomové práce pro Váš nástup do praxe. 

2. Jaké způsoby využití závěrů práce vidíte například pro ředitele základních škol? 
 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 

Podpis: 


