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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Didaktické hry ve výuce geografie 

Autor práce: Bc. Barbora Matoušková  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíl práce je jasně stanoven a je relevantní. Téma práce je inovativní a přínosné.  

 

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

Práce vychází z dostatečně širokého spektra aktuální (převážně domácí) literatury, teoretická část 

představuje vhodně zpracovaný úvod do studované problematiky.  

 

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

Použité metody jsou vhodně zvolené pro daný účel a jejich volba je řádně zdůvodněna.  

 

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

Výsledky jsou zajímavé a nové, jsou přehledně prezentovány a vhodně interpretovány.  

 

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

Práce naplňuje stanovený cíl, získané výsledky jsou přehledně uspořádány. Specifickým výstupem je 

sborník her, u kterého je diskutabilní jeho zařazení v hlavní části textu, neboť má spíše charakter 

přílohy.   

 

 

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 závažnější připomínky. Délka práce je přiměřená, grafické přílohy 

mají solidní úroveň a vhodným způsobem doplňují text.  
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3. Souhrn 

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

části aj.) 

Předložená práce přináší nové a zajímavé výsledky, je zpracována na odpovídající úrovni a podle 

mého názoru splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě 

Které hry jste sama vyzkoušela v praxi a s jakými výsledky? 
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Autor posudku:   RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.  
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