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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. 

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: Seznam 

literatury není řazen 

abecedně a není 

dodržena jednotná 

citační norma. 

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: 

 
Text diplomové práce upoutá důkladnou obeznámeností autora s problematikou paměťových 

technik a jeho osobním zaujetím tématem, které rovněž aplikuje ve své pedagogické praxi. Nemůže 

být sporu o kvalitě konstrukce a dokumentace výzkumného šetření – autor metodicky vychází z testu 

pracovní paměti M. Bentona; originální a autorské je uplatnění této metody na věkovou skupinu, 

„kterou Benton do svého výzkumu nezačlenil, tedy u dětí středního školního věku.“ (s. 48). Specificky 

pracoval diplomant s paměťovou technikou spojování, kterou „Benton ve svém výzkumu cíleně 

nevyužil.“ (tamtéž). Tato inspirace je šťastná, současně vnáší do výzkumu nový rozměr. Přesto si 

říkám, zda výzkumná otázka „Jak se liší kódování informací pomocí paměťové techniky spojování a 

bez paměťové techniky spojování?“ (s. 45) není již uspokojivě v literatuře zodpovězena, resp. zda již 

v renomovaných výzkumech nebyly dříve podány důkazy o platnosti hypotézy „Paměťové techniky 

pomáhají žákům udržet informace v dlouhodobé paměti.“ Jsou výzkumné závěry pro samotného 

autora skutečně nové a překvapující? Sem směřuje můj první podnět k diskusi nad tématem. 

Dále si dovoluji poukázat, že předmětem výzkumu jsou činnosti žáků za účelem mechanického 

osvojování izolovaných pojmů. Z tohoto pohledu se mi jeví DP být spíše příspěvkem, kam až sahají 

hranice lidských možností – ale jaký smysl přikládá autor těmto dovednostem při v edukaci na 1. 

stupni? Pomineme-li kratochvilné aspekty, je hromadění poznatků tímto způsobem (rozuměj s pomocí 

použitých pamětných technik) v souladu s cíli vzdělávání?  Jak se autor vyrovná s fragmentárností a 

encyklopedičností tohoto přístupu? A zejména: je vhodné spojovat umělými (fantazijními) příběhy 

pojmy, které mají být součástí mentální pojmové sítě žáka vytvořené na principu konstruktivismu, 

tedy prostřednictvím akomodace a asimilace pojmu? Na jaké úrovni Bloomovy taxonomie se žák 

pohybuje, když provádí recall nákupního seznamu, slovíček, jakýchkoli čísel, seznamu na dovolenou 

(Jakub Pok) či názvů pro kytarové struny, barvy světelného spektra, „memorování větších datových 

celků v rámci tematických skupin (živočichové, rostliny, neživá příroda)“ (Marek Pok, s. 70)? Prosím 

tedy autora, aby obhájil didaktickou hodnotu použitých paměťových technik, zejména ve vztahu 

k podkapitole 1 – Koncepce výuky, s. 13 (konstruktivistické pojetí vyučování).  

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO 

 

Návrh hodnocení: 

 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Jan Voda 


