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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Autorka si téma své diplomové práce zvolila vzhledem ke svému studijnímu a profesnímu zaměření. 

Práce je cílena na historický přehled vývoje školní TV od 17. století do současnosti, a to včetně osnov, 

výuky i vzdělání a vzdělávání učitelů TV. Téma práce je zajímavé. Cíl práce je jasně a srozumitelně  

formulován. Struktura práce má logický charakter. 

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce  s literaturou  

    (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Práce vzhledem ke svému zaměření nemá klasické členění. Autorka podává ucelený přehled k dané 

problematice. Ke zpracování své práce využívá 71 zdrojů (58 literárních, 5článků, 4 archiválie a 4 

internetové zdroje). Problematické se jeví použití a aplikace citací autorů v práci studentky. V práci není 

zřejmé, kdy se jedná o přímou citaci z uvedených využitých materiálů. Studentka sice v zápatí uvádí u 

některých autorů i stranu, ze které čerpala, ale v textu práce toto není zřejmé (např. str.14,15,16….). 

 

3. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Autorka pro zpracování své práce použila metodu velmi vhodnou pro takto zaměřenou práci jedná se o 

metodu historickou, která spočívá ve shromáždění většího množství literatury a jednotlivých historických 

pramenů jejich následném rozboru, hodnocení dílčích částí, interpretaci a následné syntéze. 

Tato metoda plně postačuje k potřebám práce.         

 

4. Úroveň diskuse formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  

    a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Kapitola Diskuze postrádá retrospektivní pohled na klady či zápory ve vzdělávacích soustavách v 

jednotlivých obdobích, a to včetně vlastního názoru na tato období. Taktéž by autorka v této kapitole měla  

uvést propojení výsledků použitých metod k cílům  práce i dílčím cílům tak, aby byla schopna pregnantně 

uvést závěry práce. Kladně hodnotím uvedenou kapitolu „Analýza zdrojů“, která však není právě 

v kapitole Diskuze využita. Kapitola Závěry nepodává přehled shrnutí a zcela postrádá strukturovanost. 

 

5. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem  

    rozsahu práce, bibliografické citace apod.).           

Po formální stránce mám k diplomové práci značné množství připomínek. Nedostatkem práce je chybné 

používání normy u přímých citací (viz výše), dalším nedostatkem je velké množství nesrozumitelných 

formulací v textu ( str.19, 20, 21,24, 26…). Vzhledem k tomu, že práce je z velké části psána „heslovitou“ 

formou, jsou některé věty , jakoby vytržené z kontextu (str.18,32, 36….). V práci studentka používá velké 

množství odrážek a závorek (str. 22, 24, 51 – 57 apod.) jejichž používání se v tomto typu práce 

nedoporučuje. Rozsah práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. 

 

6.  Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho  



     informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Z práce je zřejmé, že studentka na vypracování pracovala samostatně, práce má logickou a jednoznačnou 

strukturu. Diplomantka pochopil problematiku vědecké práce. Protokol o vyhodnocení podobnosti 

závěrečné práce vykazuje podobnost se 4  podobnými dokumenty což je méně než 5%.   

           

 

Práci k obhajobě   doporučuji 

 

Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Reagujte na výše uvedené připomínky a uveďte relevantní závěry k práci. 

 

Datum: 4.8.2021                       Podpis: 

 


