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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): 

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: 

 

 Autorka zpracovává téma v českém kontextu relativně nové nebo ne příliš 

zmapované – metodu Persona Dolls a její vědomé využití v hodnotovém vzdělávání 

na prvním stupni ZŠ. Autorka v úvodu práce přibližuje vlastní motivaci i zkušenost s touto 

metodou, které ji k tomuto tématu přivedly. V další části úvodu představuje panenku, jako 

ústřední nástroj této metody. Formuluje zde také cíl práce s tím, že zdůrazňuje cíl 

teoretické i výzkumné části - informovat čtenáře o teoretických východiscích metody, 

způsobu práce s metodou a jejím využití v praxi. Tyto poznatky následně ověřit 

v empirické části této práce. Úvod práce je velmi zdařilý a přesně splňuje obsahové 

i formální nároky na tuto část práce. Teoretická část je logicky strukturována 

od současných trendů primární pedagogiky a jejich pozadí vzdělávací politiky, k roli školy 

jako prostředku výchovy k hodnotám s důrazem na předškolní věk a raný mladší školní 

a zakotvení hodnot ve vzdělávání, až k samotné metodě Persona Dolls jako prostředku 

pro rozvoj hodnot ve vzdělávacím procesu. Obecně lze konstatovat, že autorka se dobře 

orientuje v teoretickém pozadí a velmi jasně a strukturovaně toto pozadí představuje. 

Kapitola (2.3) Metoda Persona Dolls je i dle slov autorky v úvodu práce stěžejní (20 stran, 

9 podkapitol). Autorka citlivě a s rozmyslem vybírá informace, které jsou ucelené a jasně 

a logicky strukturované. Velmi dobře se autorce podařilo i propojení s předchozími 

teoretickými kapitolami a odkazování na ně. Text je logický a čtenářsky srozumitelný, 

některé pasáže jsou velmi čtivé, aniž by textu chyběla odbornost či přesnost. Velmi 

oceňuji komplexní pohled na metodu Persona Dolls, kterou zde autorka nabízí. Velmi 

dobře je také v práci metoda propojena s RVP, včetně klíčových kompetencí 

a průřezových témat a také s hodnotami a jejich místem ve vzdělávání. 

 Výzkumná část navazuje zejména na zásady při práci s metodou Persona Dolls 

a rozvoj klíčových kompetencí, které ověřuje v akčním výzkumu kvalitativními metodami 

zúčastněného pozorování a sebepozorování a strukturované interview 

s převahou otevřených otázek s párovou učitelkou. Akční výzkum je prováděn v pěti 

fázích Korthagenovým reflektivním modelem ALACT. Výzkum je velmi dobře zmapován 

a zdokumentován. Autorka se také velmi podrobně a srozumitelně věnuje východiskům 

výzkumu - cílů, plánu, výzkumného problému, výzkumných otázek, dále pak designu 

výzkumu a výzkumných metod. Předmětem výzkumu byla autorčina práce (plánování, 

realizace a reflexe výukových jednotek při práci s panenkou) s využitím videí. Autorka 

formulovala 4 výzkumné otázky: Za jakých podmínek je metoda Persona Dolls funkční 

v kontextu dané třídy? Jak se daří za pomoci metody Persona Dolls rozvíjet oblast 

klíčových kompetencí? Jak se daří za pomoci metody Persona Dolls rozvíjet oblast 

postojů a hodnot? Jaký vliv má metoda Persona Dolls na projevy dětí v reálném životě 



(zaměřeno na život ve škole)? Na tyto otázky velmi srozumitelně a strukturovaně autorka 

odpovídá v části 4 (Diskuze). Velmi oceňuji také závěr, ve kterém se autorka zamýšlí 

nad celou DP v novém světle a nastiňuje cesty, které jsou pro ni v současnosti výzvou, ale 

které přesahují metodu Persona Dolls. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

  

 Velmi oceňuji podrobně zpracovaný kontext vzdělávací politiky se zaměřením 

na kurikulární reformu a vznik RVP, humanizaci a konstruktivistické pojetí výuky 

a alternativní a inovativní přístupy a pojetí metod a strategií ve vyučovacím procesu 

v teoretické části práci, dále aktuální a bohatý výběr použité literatury včetně zahraniční 

literatury (zejm. FELCMANOVÁ Persona Dolls – panenky s osobností. Jak rozvíjet 

prosociální postoje dětí, 2015; BROWN, Combating Discrimination: Persona Dolls in 

Action, 2001; BOWLES The Little Book od Persona Dolls, 2004. DERMAN-SPARKS, 

RAMSEY. What if all the kids are white?: antibias multicultural education with young 

children and families. 2011). 

 Specifickou dovedností, kterou autorka prokazuje v teoretické práci je, že vždy hledá 

spojitost mezi vybranými teoretickými kontexty a metodou Persona Dolls a  také, že velmi 

dobře a rovnoměrně shrnuje hlavní myšlenky nebo upozorňuje na cíle konkrétních kapitol 

a podkapitol teoretické i praktické části. 

 

Práci shledávám jako velmi zdařilou s velkým autorským přínosem, která splňuje kritéria 

označena písmenem A. Cíle práce se podařilo naplnit, stejně jako zodpovědět všechny 

výzkumné otázky. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. V čem přesně vidíte prostor pro propojení metody Persona Dolls a programu 

Začít spolu či hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney?   

 

2. V kapitole 2.3.7 mluvíte o úskalí podporování předsudků či neadekvátního a 

ne příliš uvěřitelného nebo nudného ztvárnění projevu panenky. Co byste doporučila 

kolegům, kteří s touto metodou začínají tak, aby se co nejvíce vyhnuli těmto 

problémům? Vidíte ještě nějaká další úskalí této metody, kterým jste se v kapitole 

příliš nevěnovala nebo které jste objevila později? 

 

3. V práci zmiňujete také to, že jste se snažila třídu pozorovat i mimo návštěvy 

panenky Persona Dolls a jejich chování si následně zapisovala. O jaké poznatky 

byste se s námi mohla z těchto pozorování podělit? 

 

4. V čem vidíte největší potenciál pro další navázání na Vaši práci? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


