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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B–C
1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury C
1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B
1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B
1.5 Interpretace výsledků B–C
1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C
1.7 Logičnost výkladu C
1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C

Slovní komentář:
Předložená práce působí velice nevyváženě. Teoretická stránka se vztahuje k práci jen částečně 
(proč je třeba vysvětlovat, co jsou to metody?), literatura věnovaná didaktickým hrám není příliš 
bohatá. Aktivity jsou zajímavé, nicméně u některých nevidím herní prvek (doplňovací cvičení 
nepovažuji za hru), nepoznám, které jsou invencí autorky a které převzala od jiných autorů – 
některé aktivity jsme používali již v době, kdy jsem chodil na první stupeň já. U dotazníkového 
výzkumu mi uniká, co chtěla autorka zjistit, velikost pilotního vzorku a hlubší interpretace 
získaných dat. 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)



2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B
2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B
2.3 Dodržení citační normy B–C
2.4 Dodržení stylové normy D
2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C

Slovní komentář:
Práce je dobře rozvržená, nicméně autorka málo cituje, v práci se objevují především interpunkční 
chyby, po stylizační stránce je text velice nevyzrálý – styl je spíše prostěsdělovací než odborný, 
často se opakují informace (zejména, že hrou se dítě hodně naučí). Očekával bych rovněž větší 
zastoupení terminologie. 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Práci doporučuji k obhajobě.

Slovní komentář:
Na práci hodnotím kladně především banku úloh (přes výše uvedené připomínky), pokus o 
dotazníkové šetření se vyvedl jen částečně – studentka získala data, ale jejich interpretace spočívá 
spíše ve větném popisu, co kdo odpověděl, než v hlubším zamyšlení nad získaným materiálem. 
Práce ještě splňuje podmínky kladené na diplomovou práci v oboru Učitelství prvního stupně ZŠ. 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU

4.1 Prosím, aby mi diplomantka vysvětlila, co je to podle ní didaktická hra – její pojetí hry 
v textu zcela zaniká. 

4.2 Které z uvedených her jsou prokazatelně její, které pouze převzala, případně modifikovala? 
Může poskytnout některé další hry a prezentovat je při obhajobě?

4.3 Co sledovala dotazníkovým průzkumem?
4.4
4.5
4.6
4.7

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE
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