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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Diplomová práce Lucie Suchopárové se zabývá otázkou motivace v hodinách dějepisu na 

základních školách. Práce je rozdělena do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. 

 

 Práce je zajímavě pojatá a obsahuje návod, jak vhodně motivovat při práci v hodině. Velkým 

přínosem je vlastní výzkum práce, kdy autorka shromáždila zajímavé podklady od žáků i od učitelů a 

studentů učitelství. I když vzorek není nijak veliký, přesto ukazuje velké výkyvy v přístupu 

k motivaci žáků ve výuce i několik let po různých reformách a změnách ve školství. Doufám, že 

práce bude mít ještě další výstupy, které autorka uveřejní v odborné literatuře přístupné učitelům 

nejen dějepisu. 

 

Téma práce je zajímavé a velmi přínosné a inspirující. Svou prací prokázala autorka 

diplomové práce schopnost pracovat s odbornou literaturou a aplikovat ji do výuky. Práci proto 

doporučuji k obhajobě. 
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