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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. 

Mezi A a C 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  

Chybějící odkazy 

v textu a/či 

seznamu literatury 

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 

v gramatice. 
Výraznější 

nedostatky  

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: 

 

Diplomantka si zvolila relativně náročné téma na zpracování, jelikož se odborná literatura 

zaměřuje většinou buď na problematiku kooperativní výuky, nebo na didaktiku výuky cizího 

jazyka. Autorce se podařilo tato dvě témata zdařile propojit a přispět tak k obohacení 

zpracování tematiky v českém prostředí. V tomto směru vyzdvihuji hlavně kapitolu 6 a dílčí 

texty, např. text na s. 19 či 23. Autorka pracuje s chvályhodným počtem titulů odborné 

zahraniční literatury.  

Překlady či parafráze původních zdrojů autorkou bohužel obsahují některé terminologické 

nepřesnosti či neobratnosti (např. začátek kapitoly 6,4, poslední odstavec s. 46, použití pojmu 

nářadí na s. 46, apod.). V textu jsou také četné chyby z oblasti interpunkce. 

 

Empirická část práce není podle mého názoru špatně vystavěná, ale působí dojmem 

nedotaženosti. Oceňuji, že diplomantka využila metodu pozorování, která z důvodu pracnosti 

a časové náročnosti nebývá využívána mnoho, ale postrádám explicitní informace o 

charakteristice a počtu respondentů, chybí příklad vyplněného pozorovacího archu a bližší 

popis postupu analýzy dat (jaké kategorie se při analýze vynořily a jak s nimi bylo dále 

nakládáno, apod.). Stejně tak u metody rozhovoru bych uvítala vysvětlení a zdůvodnění 

struktury prezentace dat. Podobné připomínky mám i k dotazníkové metodě. Oceňuji naopak 

použití vícero výzkumných metod, které umožňují triangulaci dat.  

 

 

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázky:  

- Jaká kooperativní  metoda je podle vás ve  výuce cizího jazyka nejvhodnější a proč?  

- Vidíte nějaké rozpory mezi výsledky dotazování učitelů a pozorování výuky? 

Případně, jak si tyto rozpory vysvětlujete?  

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 


