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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 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi    C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí   C 

1.5 Interpretace výsledků        C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí     C 

1.7 Logičnost výkladu        C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů    C 

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        A 

2.4 Dodržení stylové normy        C 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace   C 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Hlavním úkolem diplomantky bylo opravit práci po stránce jazykové a formální. Tento úkol 

diplomantka splnila. V ostatních ohledech nemohu než opakovat své hodnocení z 3. 1. 2013: 

Diplomantka svou práci upravila, snažila se o interpretace získaných dat, některé z nich jsou 

velmi zajímavé. Přesto však se ani nyní nedokázala zcela vymanit z monotónní 

deskriptivnosti, avšak s ohledem k tomu, že tento nedostatek byl diplomantce opakovaně 

vytýkán jak vedoucí diplomové práce, tak posléze i oponentkou, usuzuji, že pro zmírnění 

svého pozitivistického přístupu vykonala maximum. Práce je po obsahové stránce 

akceptovatelná a vykazuje progres oproti variantám předcházejícím.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

4.1 Porovnejte obsah ŠVP na konkrétních školách s nároky tzv. národního šetření výsledků 

žáků v počátečním vzdělávání. 

4.2 Jak naplňují sledované RVP komunikační cíl jazykové výchovy, jak se podílejí na 

rozvíjení kognitivních schopností žáků? 

4.3 Jaký je váš názor na postavení a funkci syntaktického učiva v kurikulu základního 

vzdělávání? 
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