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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Mezi A a C 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:  Chybějící odkazy 

v textu a/či 

seznamu 

literatury: např. 

Vyskočilová (s. 

22), Stará (s. 23), 

německé 

kurikulární 

dokumenty (s. 16), 

standardy USA (s. 

17- 20), H. 

Arendtová (s. 33), 

aj. 

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 

v gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

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 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A 

          

B 

             

C 

          

N 



Funkční provázanost teoretické a praktické 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: 

 

Diplomantka si zvolila velmi aktuální a společensky významné téma diplomové práce. 

Prokázala orientovanost v problematice a schopnost aplikovat a interpretovat teoretické 

poznatky včetně zahraničních. Výběr literatury a jiných zdrojů odborných informací považuji 

za výrazně nadstandardní a v tomto směru vysoce hodnotím i pojmovou kultivovanost práce a 

kvalitní překlady (standardy USA). 

 

Diplomová práce je vedena snahou o obsahově bohatou a efektivní výuku historie na 1. stupni 

ZŠ (což je vzhledem k pojetí české kurikulární reformy, pojetí očekáváných výstupů a učiva 

v RVP ZV ((srovnej s americkými standardy)) a s tím souvisejícím vzděláváním učitelů spíše 

ojedinělé). Uvažování Jany Šulcové o problematice je kontextuálně ukotvené, tvořivé a 

odvážné. Text práce je proto čtivý a obohacující oborově-didaktické poznání. 

 

Diplomová práce funkčně propojuje teoretické poznatky, způsob vedení akčního výzkumu a 

data získaná z akčního výzkumu autorky. Diplomantka vytěžila získané poznatky pro 

sestavení zdařilých výukových scénářů (viz např. práce s artefakty jako způsob poznávání 

historie, práce s časovou osou ve třídě, získávání informací z rozhovorů s pamětníky/ 

rodinnými příslušníky). Autentické výroky dětí ilustrují myšlení dětí raného školního věku (a 

dobré vedení učitelkou). 

 

 

Při obhajobě doporučuji položit autorce otázky:  

- V kterých oblastech odpovídají (a v kterých neodpovídají) vaše učitelské zkušenosti s 

chápáním historie dětí raného školního věku  zjištěním Vyskočilové a Jiránka? 

- Jakou podporu by podle vás studenti učitelství pro 1. stupeň potřebovali, aby byli na 

výuku historie připraveni? 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 


