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1. Požadované náležitosti diplomové práce:
Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.

          A            B          C           N
1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 
formulačně 
zřetelná.

Drobné nedostatky 
v obsahové a/nebo 
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.

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/nebo 
gramatice.

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady):

Nevyhovuje zcela.

2.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 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:

Téma diplomové práce považuji v kontextu diskusí o úspěšnosti kutikulární 

reformy za velmi aktuální a přínosné. Diplomantka pracovala s náročnou 

odbornou literaturou jak českou, tak hlavně zahraniční. Na jednotlivá výzkumná 

zjištění dokázala v teoretické části navazovat a propojovat je a v praktické části 

excerpovat do vlastních návrhů aktivit. Přispívá tak jednoznačně do odborné 

diskuse o smyslu historického učiva na primární škole.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Diplomantka dosáhla vysoké úrovně porozumění psychologickým 

charakteristikám žáků a možnostem rozvíjení historického myšlení dětí primární 

školy. Toto porozumění dokázala využít pro návrh smysluplné a účelné 

sekvence úloh. Reflexí realizace úloh poukazuje na možnost rozvíjet pomocí 

vhodně volených metod již u žáků prvního období primární školy schopnost 

kritického myšlení, zaujímání různých perspektiv při hodnocení historických 

událostí. Práce naznačuje, že za podmínek, které diplomantka specifikuje jako 

konstruktivistický přístup i v ostatních předmětech, je možné mít již na mladší 

žáky primární školy relativně vyšší nároky na myšlení v souvislostech a 

hodnocení.   

V reflexi a závěru práce také hodnotím poukaz na obtíže žáků s konstrukcí 

časové osy a náměty na další možnosti podpory těm, kterým dělá úkol větší 

problémy.  



V celé práci je zřejmé velké osobní nasazení autorky pro výuku daných témat, i 

přesto se v reflexích dařilo zachovat si odborný odstup a prezentovat výsledky 

aktivit tak, aby mohly být využitelné i širší veřejnosti. 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:
V čem vidíte hlavní rozdíly v pojetí historického učiva v současné české 

primární škole a v pojetí historického vzdělávání primární školy států, 

které Vás inspirovaly?

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
Výborně        velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:
Ing. Michaela Dvořáková, PhD.
Katedra občanské výchovy a filosofie


	Mezi A a C
	Ano
	Teoretická úroveň, resp.část
	Výborně        


