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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

X   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

X   

Komentář: Práce má jasně zformulovaný cíl, kterému s jednou výjimkou odpovídá struktura 
práce a zvolené metody. Závěr plní odpovídající roli. Za pozitivní považuji to, že své téma 
studentka zvolila i s ohledem na vlastní zkušenost. 
 
II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.    

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

X   

Komentář: Velice kladně hodnotím zařazení pozorování v obou typech škol: tradiční a 
Montessori. Autorce se podařilo metodologicky tento úkol velice dobře zvládnout a výsledek – 
popis a vyhodnocení pozorování – je poměrně kvalitní. Zejména si cením toho, že poznatky ze 
svého deníku propojila s jednotlivými kategoriemi srovnání obou typů škol. (Pozn.: Vzhledem 
k tomu, že nejsem odborníkem na pedagogiku, nejsem schopen zcela kompetentně zhodnotit 
míru originality nabídnuté komparace, a proto ji nehodnotím.) 
 
 
III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

X   
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4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

X   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

 X  

Komentář: Místy se v práci objevují překlepy a drobné chyby, ale jinak je práce bez zásadních 
jazykových problémů. Přestože v práci je obrazová příloha, domnívám se, že vzhledem 
k tomu, že je v práci popisováno také pozorování studentky ve dvou typech škol, možná by 
nebylo špatné doplnit práci obrázky s uspořádáním třídy, či ilustračními fotografiemi 
zachycujícími výuku či jiné výjevy z jednotlivých tříd. 
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
Autorka by se v rámci své obhajoby mohla zaměřit na některý z těchto problémových okruhů: 
 

1. Autorka by se mohla rozhovořit o tom, jakým dalším – dosud nevyužívaným – 
způsobem by bylo možné obohatit školy středního proudu (tradiční školy) o prvky 
Montessori pedagogiky? 

2. Na s. 27 autorka zmiňuje to, že Montessori doporučuje v určitém věku částečný přesun 
dítěte na venkov, přičemž důvodem přesunu je výuka potřebných dovedností 
spojených se zemědělstvím apod. Nejedná se o anachronismus? Jak by autorka 
transponovala tento prvek koncepce Montessori do současné éry společnosti a 
průmyslu 4.0? 

3. Jak by autorka – historicko-kriticky – vysvětlila vznik a rozvoj systému, který nazývá 
tradiční školou? Jak na něj Montessori reagovala a proč? Jak to souviselo s procesem 
formování moderní společnosti? 

 
 
Závěr: Posuzovaná závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce 
v příslušném oboru, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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