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A. Požadované náležitosti diplomové práce:
          A            B          C           N

1. Cíl Formulace 
obsahově funkční, 
formulačně 
zřetelná.

Drobné nedostatky 
v obsahové a 
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 a 
seznamu 
literatury.

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 
gramatice.

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady):

Nevyhovuje zcela.

B. Kvalita diplomové práce:
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

Logická struktura výkladu   
A

  
B

  
C

  
N

Argumentace soudů je obsažena a je funkční   
A

  
B

  
C

  
N

Funkční provázanost teoretické a empirické 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:

Autorka zpracovala ve své diplomové práci téma aktuální a relativně málo zpracované. 
Velmi oceňuji práci se zásadními a obtížně dohledatelnými zdroji (Jiránek, Vyskočilová) a 
práci se zahraniční literaturou. V empirické části jde jistě o zajímavý experiment 
začleňování méně běžných způsobů práce s historickým učivem do výuky na 1. stupni 
českých základních škol. Vzhledem k pojetí výzkumu a úloh, které autorka navrhla a 
použila, však podle mého názoru není možné charakterizovat úroveň historického myšlení 
žáků a to, jakým způsobem jej ovlivňují speciální úlohy, jak si autorka na s. 36 
předsevzala. Každopádně i empirická část práce přináší zajímavou inspiraci pro výuku 
historie na 1. stupni ZŠ. Doporučuji autorce v její učitelské praxi promýšlet správnost 
poznatků a generalizací, které chce dětem zprostředkovávat.

Vyjádření k dílčím částem práce a otázky k obhajobě:

V práci je často citován Vass (2004)- v seznamu literatury tento zdroj není uveden.

s.72 – k interpretaci problémů žáků s otázkou (Příloha 9, položka Kolik ji(!jí) bylo let, když 
došlo k události…) uvádím, že potíže mohla činit také složitá konstrukce této položky testu. 
Lépe by bylo ji rozdělit do více otázek. Totéž u předposlední položky testu uvedeného 
v Příloze 10.

s.48, 6.-5. řádek odspoda- Z čeho usoudila autorka, že dvojice odhadla dobu velice dobře?

s. 86 – 87, s. 95 -96, zvláště 6.-7. řádek na s.87 - pozor na budování nesprávných představ 
žáků: černobílá fotografie = stará fotografie (Diplomantka mohla přispět k budování této 
nesprávné představy- viz problém popsaný na s. 98, řádka 8.-9. odspoda)

s. 92 Jakou odpověď považovala autorka od dětí za správnou? (V které době žila tvoje 
prababička?) – srovnej s textem na s. 92, 2. ostavec

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Podpis:




