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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): 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   

          

B 

             

C 

          

N 

 

C.  Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Teoretická část účelně shrnuje problematiku pedagogické komunikace za použití relevantních 

zdrojů. Struktura textu je logická. Teoretické poznatky slouží jako opora pro diagnostiku a 

intervenci v této oblasti v kontextu dlouhodobého akčního učitelského výzkumu ve vlastní 

třídě. Popis průběhu a výsledků akčního výzkumu by zasloužil větší systematičnost ve 

výběru, nicméně rozumím, že to je úkol obtížný pro učitele v dvojroli výzkumníka, subjektu i 

objektu pedagogických situací. Souhlasím se závěrem autorky, že zúžení záběru sledovaných 

témat, by přispělo větší kvalitě, i když jednotlivé jevy jsou v realitě velmi provázané. Cíle pro 

jednotlivé fáze by pomohlo formulovat více jako konkrétní a měřitelné. Zajímavá mi připadá 

linie souvislosti mezi úrovní komunikativní dovednosti autorky/učitelky a jejích žáků ve 

vztahových situacích. V interpretacích dat mohla autorka více využít teoretických poznatků. 

Práce je dobrým zdrojem autentických výroků a situací z pedagogické reality, dokladem o 

významu vědomě zaměřené pozornosti pro změnu a dlouhodobosti budování dovedností 

v oblasti komunikace pro všechny- žáky i učitele. 

 

 

Vyjádření k dílčím záležitostem práce: 

RVP není Rámcový vzdělávací plán, ale program. Na některých místech práce to autorka 

uvádí chybně.  

 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Jaké jiné diagnostické metody/nástroje by možná bylo účelné v rámci výzkumu také 

využít, aby byla míra objektivnosti vyšší?  

 

2. Byli si žáci vědomi toho, že i Vy usilujete vědomě o zlepšení svých komunikativních 

dovedností? Jaké to podle Vás mělo/mohlo mít výhody/rizika? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO     

 


