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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 
1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 
1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B-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 C 
1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B-C 
1.7 Logičnost výkladu C 
1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C-D 
 
Slovní komentář: 
V práci chybí jasné rozlišení toho, co autorka považuje za hru a co je jen zajímavým cvičením či 
hlavolamem. Ač jsou některé činnosti zajímavé, byla bych ráda, kdyby se v práci objevilo více 
originálních didaktických her. Dotazník není dostatečně velký, aby se jeho závěry daly příliš 
zobecnit a hodnotit.  
 
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 
2.4 Dodržení stylové normy C 
2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 
 
Slovní komentář: 
Časté opakování informací v textu, je zde poměrné málo citací, v textu se objevují chyby především 
v interpunkci. 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
Nejdůležitější částí práce je zásobník didaktických her, za podstatné považuji jejich aplikaci v praxi. 
Chybí větší vlastní kreativita diplomantky a jasné rozlišení mezi didaktickou hrou a jinými 
činnostmi. Dotazníková část by zasloužila hlubší propracování a zhodnocení. 
Práce splňuje podmínka kladené na diplomovou práci v oboru Učitelství prvního stupně ZŠ. 
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Prosím o upřesnění pojmu didaktická hra. 
4.2 Najděte nějakou jinou možnost než dotazník, která by ukázala rozdíl v oblíbenosti daných 

didaktických her. 
4.3 Kterou ze svých vlastních didaktických her považujete za nejzdařilejší? Nemusí být 

obsažena v diplomové práci. 
4.4  
4.5  
4.6  
4.7  
 
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
dobře 
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