
        Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

  

                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE 

 
Autor/ka DP:   Šárka Sobolová 

Termín SZZ: 

Název DP: Hodnotové vzdělávání prostřednictvím metody Persona Dolls 

 Datum posudku: 6. 5. 2016 

Vedoucího práce Oponentský 

Posuzovatel: PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.  

 

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: 

 

Rukopis DP je svým tématem velmi aktuální. Autorka se zaměřila na společensky 

významnou problematiku, která přispívá k formování humanistických hodnot, ale také 

k rozvoji kritického myšlení.  

 

Myšlenky v teoretické části jsou utříděné, zasazované do kontextu. Oceňuji jasnou 

strukturu a orientovanost na hlavní problémy, které přináší implementace této metody do 

pedagogické praxe.  

 

V empirické části nabízí autorka výzkumné šetření, kde velmi dobře propojuje poznatky z 

teoretické části. Velké ocenění si zaslouží také skutečnost, že autorka se zabývá 

problematikou Persona Dolls již od roku 2014-2015. Spolupracovala jako zapisovatelka 

na kurzu pro pedagogy a následně i prováděla terénní výzkum u vybraných pedagogů. 

Výsledky výzkumu pak sloužily jako podklad pro metodickou příručku. Další důležitou 

podmínkou, která předcházela výzkumného šetření je účast na kurzu Persona Dolls v roce 

2016.  Tyto předpoklady autorka velmi dobře zúročila v implementaci metody, ale i 

v promyšleném designu výzkumu. Cíle jsou jasně formulované, metody sběru dat jsou 

vhodně vybrané a dokumentace pečlivě popsána. Autorka velmi dobře popisuje terén, 

v jakém se v rámci výzkumu pohybovala. Přístup, který použila pro strukturu empirické 

části, je progresivní (spirála profesního rozvoje Korthagena) a může proto být inspirací 

pro další učitele. Velkým přínosem jsou zejména fáze zaměřující se na vytvoření 

alternativních postupů jednání, kde autorka pro každou lekci navrhuje inovace. Prokazuje 

zde, že disponuje nejen kreativním myšlením, ale i dovedností navrhnout adekvátní a 

realistické řešení, které je v souladu s trendy současného vzdělávání.  

 

Diplomantka pracovala na práci průběžně, pravidelně ji konzultovala a všechny podněty 

zvažovala. Prokázala velmi odvážný a aktivní přístup v implementaci u nás dosud málo 

rozšířené metody. Spolupráce s ní byla inspirativní, lidsky i profesně přínosná. 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 



 

1. Součásti výzkumu je i rozhovor s Vaší párovou učitelkou. Ve kterých momentech jste 

s Vaší kolegyní souhlasila a v jakých názorech jste se s ní naopak neztotožnila? 

2. V závěru práce píšete, že byste chtěla Vaši třídu vést v programu Začít spolu. V čem 

vidíte přednosti tohoto programu ve vztahu s metodou Persona Dolls? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO         NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


