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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: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Předkládaná práce řeší téma, které je v českém kontextu nové nebo alespoň ne příliš rozšířené 

a zkoumané. Českého čtenáře tak obohacuje o nový přístup k výuce cizího jazyka, který může 

při správném uchopení zkvalitnit jeho výuku v mnoha ohledech. Právě tomu jak správně 

uchopit autentické materiály, tak aby docházelo současně k autentickému učení, se Pavla 

Vanhaeren věnuje v teoretické i empirické části.  

 

Kapitoly teoretické části na sebe plynule a logicky navazují, text je čtivý a z hlediska obsahu 

sledované problematiky také velmi hutný. Autorka prostudovala velké množství české, ale 

zejména zahraniční literatury. Jednotlivé zdroje interpretuje, komparuje, dává do souvislostí. 

Nelehkým úkolem bylo zcela jistě i převedení některých pojmů z anglického jazyka do 

českého. Kapitoly v teoretické části nejsou samoúčelné, naopak jsou vždy napojeny na 

sledované téma. To je zřetelné již v kapitole 3.1, která je věnována obecným principům 

didaktiky cizího jazyka a v nichž autorka hledá a nachází opodstatnění pro využívání 

autentických materiálů. Teoretická i empirická část jsou propojené, poznatky z části teoretické 

se zřetelně promítají do části praktické. V té si autorka vytyčila za cíl „zmapovat využití 

autentických materiálů ve výuce anglického jazyka na prvním stupni základních škol a stanovit, do 

jaké míry jsou naplněna kritéria charakterizující autentické učení ve sledované výuce“ (s. 57). 

Tato kritéria sama formulovala a prostřednictvím metody pozorování je sledovala v hodinách 

cizího jazyka u učitelů, kteří již autentické materiály využívají.  
 

Autorka se autentickému učení věnuje velmi komplexně a dotýká se tak několika dalších 

aktuálních a v současné době hojně diskutovaných oblastí jako je například problematika 

školního hodnocení, diverzifikace metod výuky nebo řešení reálných situací a problémů 

v rámci vyučování. Autorský přínos je jednoznačný jak v teoretické, tak i v empirické části. 

Jedná se celkově o velmi kvalitní práci, jejíž části by bylo vhodné publikovat nebo jinak sdílet 

s odbornou veřejností. Kritéria pro skutečné autentické učení, které autorka formulovala a jež 

byly stěžejní ve výzkumné části, mohou být téměř zcela přenositelné i do jiných přístupů 

k výuce cizího jazyka i mimo ni. Učitelům tak mohou posloužit jako soubor doporučení, který 

je možné následovat, chceme-li obecně zprostředkovat žákům kvalitní výuku.  

 

 

 

 

 



Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Jedním z výrazných výsledků výzkumu je časté opomíjení hodnocení v rámci hodin cizího 

jazyka, kde byly použity autentické texty (přehledová tabulka na s. 84). Myslíte si, že tento 

výsledek odráží i realitu běžných hodin (mimo autentické učení), a případně jaké návrhy na 

zlepšení Vás v tomto kontextu napadají? 

 

2. Výzkumy, včetně toho Vašeho, ukazují, že čím méně kritérií kvality výuky je dodrženo, 

tím více se zvyšuje riziko pasivity žáků a následně kázeňských problémů. Proč si myslíte, že 

je stále tak těžké prosadit tyto principy do praxe, když je zcela zřejmé, že jejich nedodržování 

značně snižuje motivaci žáků a prakticky tak znemožňuje žákovo úspěšné učení? 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

Výborně Velmi dobře Dobře Nevyhovuje 

 

Podpis:  


