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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: 

 

Předkládaná práce je výsledkem dlouhodobého intenzivního zájmu autora o téma 

paměťových technik a jejich využití ve výuce žáků 1. stupně. Byla zpracována výrazně 

samostatně, konzultovány byly zejména záměry, koncepce práce a metodologie.  

 Jako přínosné hodnotím obě části práce. Teoretická část má logickou strukturu, autor se 

pokouší zasadit paměťové techniky, které tvoří jádro jeho zájmu, do širšího kontextu učení a 

vyučování. Autorovi se domnívám jen v textu nepodařilo dostatečně argumentovat místo 

pamětného učení potažmo pomocí mnemotechnik v aktuálně všeobecně preferovaném 

konstruktivistickém pojetí výuky. Celkově jsou pasáže týkající se psychologie učení zdařilejší 

než pasáže obecně pedagogické a didaktické. 

Výzkumná část popisuje proces a výsledky relativně náročného smíšeného výzkumu 

obsahujícího systematické experimentování se dvěma vybranými paměťovými technikami ve 

výuce žáků 3. a 5. ročníku. Autor cíleně vybírá a vytváří učební situace, ve kterých si jeho 

žáci osvojují paměťové techniky a následně je aplikují při práci s učivem různých oborů. 

Kvantitativní výsledky jsou přehledně prezentovány. V kvalitativní části postrádám 

dokumentaci toho, jak sami žáci zdůvodňovali a reflektovali proces a výsledky svého učení 

(avizovaný dotazník, popř. záznam reflexí atd.) Oceňuji, že autor význam paměťových 

technik nepřeceňuje, ale žákům je nabízí k cílenému experimentování a následné reflexi. 

Rozvíjí tak jejich kompetenci k učení o znalost a dovednost, vede k převzetí zodpovědnosti za 

vlastní učení. Domnívám se, že dílčí části práce má po úpravě smysl publikovat.   

  

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1) Uveďte různé faktory, které podle Vás ovlivnily/mohly ovlivnit využívání 

paměťových technik žáky. 

2) Vysvětlete vztah mezi Bloomovou taxonomií a paměťovými technikami. 

Rozveďte, co jste mínil výrokem na str. 21- Bloomova taxonomie též naplňuje 

všechny 3 cíle učení, kterými jsou cíle kognitivní, afektivní a psychomotorické. 

3) Co by podle Vás bylo přínosné v rámci tématu dále/více výzkumně sledovat?   

Doporučuji k obhajobě:                       ANO     


