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Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 
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Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za 
použití správné terminologie. 

 x   

Autor správně cituje.   x  

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, 
seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině a 
cizím jazyce, rozsah odpovídá zadání). 

 x   

 
 
 
 

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 
Katedra dějin a didaktiky dějepisu 
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 



 
Celkové hodnocení (slovně) 
Cílem práce Lenky Bernatové bylo zjistit, koho považují žáci 9. tříd za nejvýznamnější českou 
osobnost, a současně připravit a realizovat projekt, který by umožnil rozvíjet klíčové kompetence, 
které vycházejí z RVP.  Práce má dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části práce se 
autorka zabývá problematikou projektového vyučování a v praktické, realizací cílů práce a jejich 
hodnocením.  Nedostatkem teoretické části práce je neuvádění některých zdrojů informací v seznamu 
literatury. Např.: „Valenta třídí projekty takto: (str. 13); ….rozfázování podle W. Killpatricka (str. 
16).“ Těžiště diplomové práce tvoří rozsáhlá třetí kapitola – Praktická část. Přehlednosti a logické 
vyváženosti by prospělo její členění na samostatné kapitoly, z nichž některé patří do části teoretické. 
To platí i o příloze, jejíž podstatná část by měla tvořit součást kapitol textu. Nedostatkem této části 
práce, v níž autorka prokázala schopnost provádět průzkum a připravit projekt, je jeho analýza. 
Autorka práce se v ní omezila na pouhé statistické vyhodnocení dotazníků. V části věnované projektu 
chybí alespoň nástin jeho dalšího využití. V textu práce se objevují stylistické nepřesnosti. Na str.  51 
autorka uvádí: „ … která obhajovala Karla IV. a skupinou, která obhajovala Masaryka. ….. Tito dva 
prezidenti se …….“    Dalším nedostatkem práce je seznam literatury, který není řazen abecedně a 
nemá ani jednotnou úpravu. U některých zdrojů nepochopí čtenář ani o jaký zdroj se jedná. 
V seznamu literatury pro žáky autorka uvádí v názvu učebnic pro různé ročníky tři sedmičky ??????  
„ Dějepis 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 7, Fraus 2013; Dějepis 7 učebnice pro 
základní školy a víceletá gymnázia 8, Fraus 2013;  Dějepis 7 učebnice pro základní školy a víceletá 
gymnázia 9, Fraus 2013;“  Přes uvedené připomínky doporučuji práci k obhajobě. 
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