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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Výuka regionální geografie v Montessori školách 

Autor práce: Bc. Simona Čechová (roz. Mandová)  

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Práce má jasně formulovaný cíl, který je relevantní a přiměřený. Ze stanoveného cíle vyplývají 

vhodně formulované výzkumné otázky.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Práce vychází z aktuální, převážně domácí, ale zčásti také zahraniční literatury, získané informace 

autorka vhodně zpracovala a uspořádala. Teoretická část práce tak poskytuje vhodný základ pro 

vlastní výzkum.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Použité metody jsou vhodně zvolené pro daný účel.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Výsledky považuji za relevantní, jsou přehledně prezentovány a vhodně interpretovány.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Práce přináší zajímavé odpovědi na výzkumné otázky, získané výsledky a z nich plynoucí závěry jsou 

přehledně shrnuty.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Po formální stránce nemám k práci připomínky, považuji ji za velmi kvalitně a pečlivě zpracovanou. 

Grafické přílohy jsou kvalitně zpracované, účelné a vhodně doplňují základní text.  
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3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Jako školitel oceňuji pozitivní a iniciativní přístup studentky ke zpracování práce. Po obsahové i 

formální stránce považuji práci za velmi kvalitní a přínosnou, podle mého názoru splňuje všechny 

požadavky kladené na diplomovou práci.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

--- 
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