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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: 

Práce je velmi kvalitní ve výkladové části, dobře logicky propojuje relevantní poznatky, 

témata a podtémata, zdrojové informace jsou dobře zpracovány, výklad je konzistentní. 

Celek teoretické části poskytuje dobré zázemí pro řešení problému v praxi - zlepšení 

komunikace ve třídě.  

Praktická část je řešena akčním učitelským výzkumem. Autorka v něm však směšuje 

činnosti, které mají být analyzovány jako intervenční pro zkvalitnění komunikace (metody 

OSV, Program prevence rizikového chování) a metody reflektivní, resp. výzkumné 

(pozorování, analýza záznamů výuky, analýza hodnotící postupů apod.) přinášející data a 

důkazy o funkčnosti nebo nefunkčnosti intervencí. I tak je ale praktická část podrobnou 

sondou do procesu hledání začínajícího učitele, který má v relativně specifických 

podmínkách soukromé školy zlepšit sociální a pracovní klima ve třídě. Dokládá prvořadý 

význam cílevědomého využívání prostředků OSV. V této poloze vidím hlavní přínos 

práce.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

K maskulinu náleží zájmeno jenž, nikoliv jež. 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Co je z Vaší zkušenosti na základě provedeného akčního výzkumu přenositelné do 

jiných tříd, co je s určitou mírou pravděpodobnosti obecnější povahy? 

2. Doporučila byste využití Flandersova záznamu komunikace pro zmapování charakteru 

komunikace ve třídě? Je možno tímto způsobem odhalit případné rozpory mezi tím, 

jak vnímá své komunikační aktivity učitel během výuky a skutečným objemem a 

charakterem promluv učitele a žáků? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě :                  ANO                 NE 

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


