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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 
Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 
1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 
formulačně 
zřetelná. 

Drobné nedostatky 
v obsahové a/nebo 
funkční formulaci. 

Nefunkční 
formulace formálně 
(např.příliš obecná) 
i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 
celek, přesahuje 
obsah DP v jeho 
hlubší reflexi a 
hodnocení, reaguje 
na cíle, obsahuje 
argumentované 
stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 
neobsahuje širší 
reflexi problému, 
nehodnotí nebo 
neobsahuje 
stanovisko autora, 
neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 
dokumentováno, 
zřejmé oddělení 
převzatého a 
vlastního. 

Drobné nedostatky 
v citacích. 

Chybějící odkazy, 
nepřesné, nesprávně 
uváděné infor. 
zdroje, seznam liter. 
neodpovídá citacím, 
apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 
náležitosti 
(anotace, klíčová 
slova, angl.název, 
rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 
obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 
úroveň 

Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost. 

Drobné nedostatky 
ve stylistice a/nebo 
gramatice. 

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 
B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  
A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 
 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 
vymezit problém k řešení 

 
A 

 
B 

             
C 

          
N 

Logická struktura výkladu  
A 

 
B 

             
C 

          
N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční  
A 

 
B 

             
C 

          
N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části  
A 

 
B 

             
C 

          
N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.                          



A B C N 
Autorský přínos  

A 
 
B 

 
C              

          
N 

 
Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)   

A 
 
B 

             
C 

          
N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 
empirických postupů 

 
A 

 
B 

             
C 

          
N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností  
A 

 
B 

             
C 

          
N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           
A 

          
B 

 
C 

 
N 

Autorský přínos  
A 

 
B 

    
C           

          
N 

 
C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 
 
Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 
Eliška Obermajerová si vybrala téma, které bezprostředně vychází z její zkušenosti a potřeb. 
To se pozitivně odrazilo v její vnitřní motivaci na diplomové práci intenzivně a s velkým 
nasazením pracovat a pomohlo ji to překonat i náročné chvíle způsobené především distanční 
výukou a neustálými změnami v opatřeních, které střídavě umožňovali a znemožňovali chodit 
do školy a realizovat její akční výzkum.  
 
V teoretické části práce, která počtem stran ustupuje části praktické, se autorka věnuje 
osobnosti M. Montessori a jejímu přístupu k dítěti, objasňuje specifické pojmy spojené 
s Montessori pedagogikou jako senzitivní fáze, absorbující duch či kosmická výchova. Dále 
vysvětluje, jak je organizována výuka v Montessori školách, a přehledně shrnuje, jak jsou tyto 
alternativní školy zastoupeny v České republice. Důkladně se věnuje hlavním myšlenkám 
Montessori pedagogiky jako je svobodná volby a důležitost prostředí a pomůcek. Dotýká se 
také role učitel v Montessori a tématu individualizace, které má přesah i do jakéhokoli jiného 
státem financovaného vzdělávání. Druhá polovina teoretické části se zabývá tématem míru. 
Autorka nejprve zkoumá významy slova mír, čerpá z různých publikací a zdrojů (včetně např. 
UNICEF), a vzájemně je porovnává. V teoretické části práce oceňuji také snahu o hledání 
průniků Montessoriovské výchovy k míru a průřezového tématu Osobnostní a sociální 
výchova v RVP. Poslední kapitola se pak zabývá modelem květiny míru a vytváří tak 
přirozené přemostění mezi teoretickou a praktickou částí práce.  
 
Empirická část je pojata jako akční výzkum, ve kterém autorka zavádí výchovu k míru ve své 
třídě a vše pečlivě pozoruje. Své pozorování zaznamenává a poté zkušenost reflektuje 
s pomocí Korthagenova reflektivního cyklu. Text v praktické části je upřímným 
„vyprávěním“ o jejím prvním roce v Montessori škole, který pro ni připravil kombinaci 
několika výzev. Nastoupila prvním rokem jako učitelka 1. stupně, její věkově smíšená třída 
zahrnovala žáky třetí, druhé, ale i první třídy. Také musela spolupracovat s rodilou mluvčí, 
která byla druhou učitelkou v této třídě. Vedle toho žáci střídavě odcházeli na distanční výuku 
a znovu se vraceli do výuky naživo. I tento aspekt výrazně poznamenal zavádění pravidel a 
budování vzájemného respektu mezi dětmi, a je obdivuhodné, jak se autorce podařilo s tímto 
aspektem vyrovnat. 
 
Jako hlavní metodu sběru dat si zvolila zúčastněné pozorování. Pečlivě zaznamenávala své 
postřehy po zavedení každého nového postupu nebo metody týkající se výchovy k míru. 
Tento postup je v souladu s požadavky a potřebami akčního výzkumu, příště bych však 



doporučila zahrnout ještě pohled dětí nebo kolegy (např. americké učitelky, se kterou učí 
v páru, či asistentky). Zjištění by tak byla více objektivní a pomohlo by to objevit i další 
aspekty a výhody, které mohou autorovi samotnému uniknout. 
 
Největším přínosem této práce je fakt, že nabízí odpověď na to, jak lze (velmi konkrétně) 
realizovat výchovu k míru v Montessori škole. Empirická část představuje řadu metod a 
technik, které mohou být zaváděny nejen v Montessori škole, ale i v jakékoli jiné škole, kde 
mohou tyto postupy pomoci učitelům pracovat s pravidly a objevovat společně s dětmi 
strategie, jak budovat prostředí, ve kterém bude všem dobře.  
 
Ráda bych na tomto místě také ocenila, že se autorka při svém působení ve třídě nesnaží 
změnit žáky samotné, ale především svůj přístup k nim. To se projevuje neustálým zkoušením 
nových strategií, poctivou reflexí a při méně úspěšných pokusech hledání alternativních 
postupů a řešení. Z reflexí je patrné, že své chyby bere jako pozitivní zkušenosti, na kterých 
může dál stavět, a tím vytváří jakýsi modelový přístup k chybě, z něhož v konečném důsledku 
těží i samotní žáci (ať už vědomě či podvědomě). 
 
 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 
 
Ráda bych na tomto místě ocenila Eliščin proaktivní a kreativní přístup, se kterým k práci 
přistoupila, i fakt, že pro empirickou část práce čerpala téměř výhradně z anglicky psaných 
zdrojů, celou řadu aktivit převáděla do češtiny a některé materiály a příběhy dokonce sama 
napsala. 
 

 
Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 
 
1. Ve svých lekcí hodně čerpáte z knihy Honoring the Light of the Child (McFarland, 2008). 
Proč právě tato kniha Vás tak zaujala? Co je jejím hlavním přínosem v kontextu výchovy k 
míru? 
 
2. Ve své třídě máte 21 žáků. Marie Montessori tvrdila, že ideálním počtem je 30-40, pokud je 
to pod 25 je výuka méně efektivní. Jaký je Váš názor? Proměnilo se to od dob, kdy M. 
Montessori působila, nebo je to stále platné? 
 
3. Vyzkoušela jste s dětmi mimo jiné také konverzační karty s cílem vytvořit kamarádské 
vztahy napříč ročníky. Jak to fungovalo v praxi a co to přineslo? 
 
 
 
 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 
Návrh hodnocení: 
 

Výborně Velmi dobře Dobře Nevyhovuje 
 
Podpis:  


