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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. 

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. 

Nezřetelné 

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. 

 

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: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Oceňuji hluboké vnitřní zaujetí spíše opomíjenou problematikou a odvahu autorky 

k jejímu řešení (minimum domácí odborné literatury).   

Teoretická část práce přináší zajímavé informace včetně vybraných údajů o situaci 

v jiných zemích a představuje tak přínos k řešení dané problematiky. Pozitivně hodnotím 

zasazení dopravní výchovy do širších společenských kontextů,  zejména její chápání  jako 

součásti socializačního procesu s důrazem na kultivaci způsobů  chování, osvojování si 

společenských norem, podob interakce a komunikace v různých dopravních situacích.   

Za pozitivní považuji integrativní přístup k dopravní výchově, konkrétně např. inspirativní 

příklady jejího uplatnění v různých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech (s.27 

– 29). Tyto přístupy jsou perspektivní, protože kurikulum primární školy nelze stále 

doplňovat o nové a nové obsahy.  

Za přínosnou považuji také prezentaci celkem širokého spektra pomůcek, které lze využít 

pro dopravní výchovu, včetně zahraničních zdrojů. Oceňuji snahu o vlastní zhodnocení 

pomůcek, což umožní dalším zájemcům o tuto problematiku hlubší vhled a  orientaci. 

Vedle ocenění informační stránky teoretické části práce mám však velmi kritické 

připomínky k její strukturaci do kapitol a podkapitol – logika výkladu (viz níže).  

Empirickou část práce hodnotím jako hraniční. Dotazníkové šetření (obsah dotazování, 

velikost vzorku) považuji pouze za jakýsi velmi jednoduchý orientační předvýzkum. 

Vytvoření 5 modelových hodin dopravní výchovy, jejich realizace diplomantkou a stručná 

reflexe  (bez jakýchkoliv informací o žácích, charakteristice škol a tříd) nepovažuji za 

dostatečné pro diplomovou práci. Byť  oceňuji snahu o „vylepšení“ rozsahu a záběru 

empirické části předložením příprav modelových hodin k posouzení zkušeným učitelům 

z praxe.  

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Připomínky k teoretické části: 
Problémy v logické výstavbě teoretické části práce – text je místy značně chaotický, na 

různých místech se opakují podobné věci, na některých místech je špatný sled podkapitol. 

Např. poměrně rozsáhlá část 2.3.5. Dopravní výchova v kontextu doby (od s. 29) má 

obecný charakter a patří i svým obsahem (např. téma úmrtnosti v různých zemích a ČR  

již bylo zmiňováno na s. 16) k jiným částem práce.  

Přílišná atomizace teoretické části práce do podkapitol (někdy velmi stručných). 



Cíle a obsah dopravní výchovy by bylo třeba reflektovat zevrubněji vývojově 

v kurikulárních dokumentech posledních 30 let - učební osnovy platné do r.1989, 

vzdělávací programy v 90. letech, RVP ZV.  Sama diplomantka totiž uvádí, že výchovně 

vzdělávací obsahy procházejí progresí (s.21), zmiňuje učební osnovy i RVP ZV. 

V teoretické části práce je poměrně málo odkazů na literární zdroje, takže je v mnoha 

případech těžké odlišit, co je autentický text diplomantky a co je formulováno (či 

parafrázováno) na základě odborných informačních zdrojů – např. text 2.3.4.  

Chyby ve jménech – Waltrová (s.13), u jmen se v odborném textu neuvádějí tituly, 

překlepy apod. 

 

Připomínky a otázky k empirické části: 
V čem jsou podle diplomantky nové, přínosné (zásadně se lišící od běžných obsahů a 

metod dopravní výchovy) její modelové hodiny?  Proč je tolik zdůrazňována nenáročnost 

vytvořených modelových hodin pro učitele (např.s.54)? 

Diplomatka uvádí, že „modely hodin jsou vytvořeny pro klasické školství a v případě 

realizace v alternativních školách a inovativních programech je nutná úprava“. Prosím o 

vysvětlení a konkretizaci.    

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

1. Možnosti a meze projektové výuky, zejména s ohledem na realizaci dopravní výchovy. 

Vysvětlit, co autorka míní konstatováním „času a prostoru pro projekt je ve výuce 

opravdu málo“. (s.13) ¨ 

2. Diplomantka konstatuje (na s.51), že „chybí komplexní metodika či didaktika 

k dopravní výchově“ a na s.13 uvádí, že její tvorba je jejím záměrem. Prezentovat 

představu o obsahu metodiky. Argumentovat, proč to považuje za důležité, když sama 

na s.51 píše, že existuje široká škála kvalitních pomůcek, ze kterých může učitel 

vybírat podle potřeb svých žáků ve třídě.  

3. Vysvětlit představu o přípravě studentů učitelství na výuku dopravní výchovy – obsah, 

samostatný kurz či téma v rámci didaktiky prvouky, přírodovědy a vlastivědy atd.  

4. Obecnější otázka o možnostech, rolích a podílu školy a rodiny ve výchově a 

vzdělávání žáků, zde zejména ve vztahu k dopravní výchově (ale můžeme dodávat 

další oblasti – sexuální výchova, zdravý životní styl, finanční gramotnost apod.). Tato 

otázka je ve vztahu ke kritice současného obsahu dopravní výchovy – chybí téma 

letecké a lodní dopravy, eskalátory, přívozy apod. (s.85), ale má širší přesah 

k limitům, co lze na školu z hlediska úkolů nakládat a co je (nebo by mělo být) 

záležitostí jiných institucí a aktérů.   

 

 

 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 


