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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 
           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 (je 

uvedeno v diskusi) 

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. 

V některých 

částech teoretické 

části práce autorka 

nevyužívá 

teoretické poznatky 

z odborné 

literatury. Ne vždy 

je jasné oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

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, ale časté 

nedostatky ve 

stylistice a 

gramatice. 

Občasné jazykové 

neobratnosti. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

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 zvolila pro svou DP téma velmi aktuální, nové a v českém prostředí nezpracované. V tomto 

ohledu bych vyzdvihla práci se zásadními zahraničními tituly i shromáždění zdrojů popularizačně 

odborných, což bylo jistě velmi pracné. V textu práce se protíná rovina čistě teoretická i ryze 

praktická, což může občas působit nesourodě, ale na druhou stranu svědčí o motivaci autorky přinést 

odpovědi vztahující se k tématu DP, které by mohly pomoci kompetentně a efektivně zařadit 

kontroverzní témata do výuky na 1. stupni ZŠ. Dle mého názoru se tento záměr autorky naplnil. L. 

Radecká svědomitě vymezila problém, vyargumentovala jeho významnost a shromáždila podstatné 

teoretické poznatky o problematice. Kromě toho diplomantka přinesla návrhy více či méně 

komplexních výukových přístupů a strategií, jak lze kontroverzní témata do výuky zařazovat. To vše  

lze považovat za počin v oblasti didaktiky 1. stupně ZŠ významný. Vyzdvihnout lze i to, že text práce 

je ryze autorský.  

Text teoretické části práce je logický a dobře strukturovaný, i když občas poněkud jazykově 

neobratný. Oceňuji také, že se diplomantka pokusila o aplikaci obecných pedagogických a 

psychologických poznatků na zvolené téma práce, nejde tedy o „kupení“ teoretických poznatků bez 

zřejmého vztahu k tématu práce, což se v mnoha diplomových pracích bohužel děje. 

Popis metodologie výzkumu je příkladný a získaná data vzhledem k absenci jiných zjištění v této 

oblasti v ČR považuji za užitečná. Domnívám se, že poukazuje na překážky a možnosti začleňování 

kontroverzních témat do výuky, se kterými by se měli seznámit autoři různých projektů, výukových 

materiálů a učebnic i vzdělavatelé učitelů. Oceňuji také reflexi metodologického postupu (např. s. 87), 

zařazení předvýzkumu a promyšlenou stavbu dotazníku. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

Jak si vysvětlujete rozdíly mezi zkušenostmi s probíráním kontroverzních témat u učitelů (zvl. relativně 

vysoký počet zkušenějších učitelů, kteří nemají zkušenost s KT)?  

Jak hodnotíte české kurikulum vzhledem k problematice kontroverzních témat? Co je podle vás zásadní pro 

kompetentní zařazování kontroverzních témat do výuky? 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 



 


