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Vyjádření k aktuálnosti a náročnosti obsahu práce:  

 Diplomová práce vyjadřuje aktuálnost tématu ve výuce na základních školách. Autorka 

diplomové práce vychází i ze své zkušenosti ve výuce žáků na 1. stupni základní školy a hledala 

odpovědi takovým způsobem, aby svou práci vykonávala profesionálně a odpovědně. K tomu 

ji posloužilo studium jmenovaných autorů v diplomové práci a  výzkum, který jí nabízí podněty 

k dalšímu studiu na dané téma. 

 

 

Vyjádření  ke kvalitě zvládnutí  teoretických východísek a k vhodnosti použitých metod: 

Autorka diplomové  práce správně vystihla  teoretická východiska. Školitel je přesvědčen o 

důkladném  nastudování odborné a vědecké literatury ze strany autorky, autorka uvádí, že 

odborné literatury na dané téma je dostatek. Jana Dvořáková se pokusila vyjádřit k vyváženosti 

odměn a trestů a správné motivace žáků.  Správně rozčlenila svou diplomovou práci a nabídla  

znalost z děl jmenovaných autorů s pokusem o aplikaci jejich odborných výsledků.  Autorka 

prokazuje znalosti pedagogických  souvislostí ve vztahu k žákům na základních školách na 1. 

stupni. 

  

 

 Vyjádření  k logike stavby textu a príloh: 

Logika stavby práce odpovídá racionálnímu postupu v diplomové práci. Logika kapitol je 

zřejmá a také jejich navazující souvislostí.  

  

Vyjádření k jazykové a k formální stránce práce:  

Školitel nemá  námitky vůči formálnímu zpracování diplomové  práce. Poznámkový aparát je 

pečlivě uváděn a zpracován. Splňuje kritéria pro tvorbu diplomových prací. 



 

Vyjádření k praktické a výzkumné části práce: 

Výzkumnou část nepovažuje školitel za excelentní, postrádá větší počet respondentů 

a skutečnou validitu výzkumu. Tzv. výzkumnou část považuje za vzorek, který je pouze 

orientační.  

  

 Závěr:  

Autorka diplomové práce pravidelně konzultovala svou diplomovou práci se školitelem a 

dalšími konzultanty, reagovala pozitivně na jeho připomínky. Pracovala samostatně a 

odpovědně s využitím dostupné tuzemské a zahraniční studijní / odborné literatury. 

 

Diplomová práca splňuje požadovaná kritéria na daný druh kvalifikační práce. Diplomovou 

práci doporučuji předložit k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře.  

  

  

         

  

 


