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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. 

Drobné 

nedostatky 

v citacích. 

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: 

 

Téma předkládané práce je již dlouho diskutované, nicméně stále aktuální. Teoretická část má 

jasnou, logickou strukturu a postupně se věnuje všem oblastem, které jsou pro téma stěžejní.  

Autorka opírá své argumenty o mnoho českých i zahraničních výzkumů, které dokládají, jak 

efektivní může kooperativní učení být. Pečlivě analyzovala také Rámcový vzdělávací 

program z hlediska cílů kooperativního učení a našla v něm celou řadu kritérií, které 

jednoznačně vyžadují používání kooperace ve výuce cizího jazyka i jinde. Oceňuji kapitolu 

5.5, která je věnována rolím ve skupině a kde autorka na základě odborné literatury navrhuje 

konkrétní role pro kooperativní vyučování v cizím jazyce. Přínosná je rovněž kapitola 

pojednávající o různých metodách a přístupech k výuce cizího jazyka, ve které se autorka 

zaměřuje na jejich analýzu z hlediska kompatibility s kooperativním učením. Závěrem 

teoretické části shrnuje výhody, které kooperativní učení přináší v oblasti výuky cizího 

jazyka. Jediný negativní aspekt shledávám v uvádění příliš mnoho přímých citací bez snahy je 

parafrázovat a vzájemně srovnávat. 

 

Praktická část je rozdělena do dvou fází. V první autorka provedla pozorování v hodinách 

cizího jazyka a následně realizovala rozhovor se třemi učitelkami. Validitu zjištění pak dále 

ověřovala v rámci dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 42 respondentů. Autorka 

v práci uvádí pozorovací arch, který použila, okruhy otázek, které byly obsaženy v rozhovoru, 

i plné znění dotazníku. Chybí ovšem podrobnější charakteristika učitelů, kteří se do výzkumu 

zapojili, která by pomohla vytvořit plastičtější obraz o daném problému. Oceňuji nicméně 

přehledné zobrazení dat v grafech, ve kterých se čtenář může rychle a snadno zorientovat. 

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Grafická úprava práce je velmi chaotická, vyskytuje se v ní mnoho různých stylů řádkování i 

druhů písma. U přímých citací není u zdroje uvedeno číslo stránky. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Píšete, že jste při pozorování hodin cizího jazyka registrovala, že kooperativní učení často 

sklouzávalo k pouhé skupinové práci (s. 60). Co byste jako učitelka těchto hodin podnikla, 

aby k tomu nedocházelo?  

 



2. Přibližně pětina učitelů zmínila, že má kooperativní učení v cizím jazyce také své 

nevýhody. Jednou z nich je fakt, že mají žáci tendenci sklouzávat ke komunikaci v mateřském 

jazyce (s. 75). Existují nějaké strategie, které pomáhají eliminovat nežádoucí používání 

mateřského jazyka ve skupinách? 

 

3. Velké procento učitelů uvedlo, že jim v zapojení kooperativního učení do výuky brání 

zvýšený ruch a snížená koncentrace, ke které dochází po přesunu žáků do skupin (s. 68). Jaké 

to může mít příčiny a co byste těmto učitelům poradila? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

Výborně Velmi dobře Dobře Nevyhovuje 

 

Podpis:  


