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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Cílem diplomové práce Lucie Suchopárové bylo zmapování motivace a možností její 

aktivizace v hodinách dějepisu na základních školách. Práci tvoří šest kapitol včetně Úvodu a Závěru 

a je doplněna seznamem informačních zdrojů, poznámkovým aparátem a bohatou přílohou. Druhá a 

třetí kapitola se zabývá problematikou motivace ve školní praxi a motivací v hodinách dějepisu a 

dopadem úprav normativního hodnocení. Ve čtvrté kapitole předložila autorka diplomové práce 

popis a výsledky vlastního výzkumu, založeném na dotazníkovém šetření mezi žáky ZŠ a studenty 

učitelství a pedagogy na PedF UK. 

 Celá práce má logickou a promyšlenou stavbu a je napsána srozumitelně, bez gramatických a 

stylistických chyb. Autorka v ní prokázala nejen teoretické znalosti, ale schopnost provádět výzkum. 

Její otázky a vyhodnocení výzkumu je toho dostatečným dokladem. Kvalitu, této velmi dobré práce, 

by ještě zvýšil rozbor použitých a významných existujících informačních zdrojů a větší množství 

žáků, studentů a pedagogů, kteří byli osloveni. Autorka by měla v práci na zvolené problematice 

pokračovat a výsledky své práce, které jsou zajímavé a motivační, zveřejnit.  

       Přes uvedené připomínky, které nijak nesnižují kvalitu práce, jsem došel k závěru, že se jedná o 

kvalitní diplomovou práci. Bc. Lucie Suchopárová v ní prokázala schopnost práce s literaturou a 

provádět samostatný výzkum. Práci doporučuji k obhajobě. 
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