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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 Hraniční rozsah 
práce

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     
A

          
B

             
C

          
N

C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:

Východiskem práce je předpoklad, že osobní vzpomínky studentů učitelství 1. stupně na 
primární školu mohly ovlivnit jejich profesní směřování, jejich představu o výuce a učiteli-
tvořící se vlastní pojetí učitelství. Jako vedoucí práce chci ocenit samostatnost, s jakou se 
diplomantka po počáteční fázi bezradnosti nakonec pustila do překonávání překážek při 
hledání optimální cesty jak zúročit sesbíraná data, jak je interpretovat a zpracovat v textu, při 
jehož strukturování se nemohla opřít o řadu podobných prací. Přínos zpracování práce pro 
rozvoj výzkumných kompetencí je nesporný. Předkládaná práce má originální strukturu. 
Praktická a teoretické části textu (resp. roviny) se střídají, doplňují a vytvářejí pro čtenáře 
logickou myšlenkovou linii. Autorka postupovala metodologicky převážně tak, že pro získaná
zjištění hledala zpětně oporu v teorii. Témata se vynořovala až v procesu zpracování dat. Ač 
úroveň odbornosti interpretací při hledání souvislostí není vysoká, často zůstává na velmi 
obecné rovině a zjednodušuje, je třeba ocenit, že se pokusila analyzovat data z dotazníků od 
více než 80 respondentů a zpracovávala je kvalitativně (předpokládám, že na str. 10, kde 
charakterizuje výzkum jako kvantitativní, je překlep). Škoda, že nejprve neprovedla důsledně 
rešerši výzkumů zaměřených na studenty učitelství a nevolila aktuálnější zdroje a méně 
obecné zdroje. Také postrádám teorii utváření pojetí výuky a konstruktivismu. Práci považuji 
za odvážnou sondu do zajímavého tématu, která poodkryla výzkumný potenciál, na který 
mohou další metodologicky propracovanější a na konkrétní témata zaměřené výzkumy 
navázat. Na rozdíl od autorky, která předpokládá přínos práce pro samotné studenty, 
domnívám se, že se hlavní přínos je zejména v oblasti pedeutologie, konkrétně pak pro 
vzdělavatele učitelů může být vhled do prekonceptů studentů včetně jejich afektivního náboje 
zajímavý a v duchu konstruktivismu by měli s takovou znalostí svých studentů i aktivně 
pracovat. Autentické výpovědi studentů jsou působivé. V první řadě jsou důkazem o tom, že 
studenti již na samém začátku studia mají relativně konsistentní a v zásadě optimální 
představu o tom, jak učit.

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě DP:
1. Navrhněte témata a metodologii navazujících výzkumů.



2. Výzkum představuje podle mého názoru v rovině učení studentů evokaci tématu. 
Jakým způsobem by podle Vašeho názoru měli vzdělavatelé těchto budoucích učitelů 
v dalších fázích učení tak, aby bylo téma pro studenty opravdu přínosné?

3. Jak byste zpětně přesněji zformulovala cíle/otázky výzkumu?  

Doporučuji k obhajobě:                       ANO    


