
Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

  

                                POSUDEK  DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Autor/ka DP:   Alžběta Kotrčová                                                      Termín SZZ:květen 2018 

Název DP:  Učební strategie nadaných žáků na 1. stupni ZŠ       Datum posudku: 

10.5.2018 

                                                        

Vedoucího práce Oponentský 

Posuzovatel: Posuzovatel: PhDr. Tereza Krčmářová 

 

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: 

 

Diplomová práce na zajímavé téma je rozdělená na část teoretickou a empirickou. 

Teoretická část má charakter popisný, jedná se spíše o výtah z publikací, jejichž výběr se 

mi nejeví jako dostatečně promyšlený, volený na základě kvalitní rešerše dostupných 

zdrojů. Autorka používá správně přímé citace, v ostatních částech textu ale nejsou vlastní 

myšlenky zřetelně odděleny od parafrází, na mnoha místech chybí odkazy. Text teoretické 

části je rozdělen do drobných podkapitol, jejich obsah mnohde tvoří jen odstavec 

parafráze z jednoho zdroje. V závěru teoretické části autorka směšuje závěry z literatury 

se závěry z vlastního výzkumu. Přínos této části práce není velký. Domnívám se, že v 

teoretické části by bylo bývalo vzhledem k názvu práce a praktické části relevantní 

zodpovědět otázku „Jaké učební styly popř. učební strategie využívají nadaní žáci?“ 

zevrubněji. 

Praktická část práce rozhodně zaujme. Autorka měla mimořádnou příležitost výzkumně 

pracovat po relativně dlouhou dobu se skupinou diagnostikovaných nadaných žáků 5. 

ročníku. Cíl tohoto výzkumu je v různých částech textu práce formulován trochu odlišně 

(srov. abstrakt, úvod, úvod teoretické části, závěry). Lze shrnout, že zkoumala jejich 

učební strategie a preference v učebním stylu pomocí rozhovorů, autodiagnostických 

dotazníků, analýzy produktů a pozorováním při výuce. Je zřejmé, že autorce se podařilo 

navázat s žáky vztah. Díky tomu získala jedinečně otevřené výpovědi žáků, které působí 

svou autenticitou. V tom spatřuji hlavní přínos nejen empirické části práce, ale diplomové 

práce jako celku. Je nesporné a z textu vyplývá, že přímá práce s těmito žáky autorku 

„vtáhla“, neváhala vyzkoušet s nimi kreativně různé aktivity, které jí samotné připadaly 



zajímavé (významná inspirace prací s tématem učebních stylů společností Scio). Snad i 

proto bylo pro ni obtížné udržet potřebný odstup výzkumníka a systematicky uplatňovat 

relevantní předem dobře promyšlené metodologické postupy při sběru, interpretaci a 

prezentaci výzkumných dat. V případě, že autorka pozorování a rozhovory s žáky dobře 

dokumentovala, což bohužel není z práce zřetelné, bylo by jistě zajímavé a přínosné ještě 

ex post zpracovat získaná data formou kazuistik jednotlivých žáků a zvážit jejich 

publikaci v některém z časopisů pro učitele.  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

 Číselná struktura obsahu neodpovídá číselné struktuře vlastního textu.  

 Občasné jazykové, zejména stylistické neobratnosti. 

 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Vyhledejte alespoň 2 zahraniční odborné články zabývající se Vaším tématem- tj. 

učební styly nadaných žáků a porovnejte s Vašimi závěry. 

2. V práci děkujete panu učiteli zkoumaných žáků. Proč jste se rozhodla při výzkumu 

nevyužít jeho pohled na problematiku, když v teoretické části se tématem učitel 

zabýváte?  Seznámila jste ho s výsledky Vašich pozorování a závěry práce? 

3. Jak tato zkušenost ovlivnila Vaše učitelská přesvědčení? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře Dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


