
        Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

                                POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor/ka DP:   Daniela Třasáková                                                                         Termín SZZ:
Název DP:       Možnosti rozvíjení motivace současných žáků 1.stupně základní školy                                           
Datum posudku: 12. 5. 2015
Vedoucího práce Oponentský
Posuzovatel:PaedDr. Nataša Mazáčová,Ph.D.

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:
Diplomová práce řeší aktuální a z hlediska reálné práce školy významné téma. Autorka si 
klade za cíl analyzovat možnosti rozvíjení motivace u žáků primární školy. Téma je nahlíženo 
optikou didaktiky, především skrze využití inovativních výukových metod, organizačních 
forem a výukových strategií. Teoretická část je přehledová, má spíše kompilativní a popisný 
charakter.
Práce je logicky strukturována a teoretická a praktická část jsou vcelku funkčně provázané. 
Autorka pracuje s relevantními českými odbornými zdroji. Z práce je patrný autorčin vhled do 
řešené problematiky, kritický přístup k informacím a výsledkům šetření. Oceňuji snahu 
autorky konzultovat řešení práce.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:
Teoretická část práce poskytuje východiska a zázemí pro řešení problému, který autorka 
formuluje spíše široce. Podporu a rozvoj motivace žáků však nahlíží autorka jednostranně, úzkým 
zorným úhlem – využíváním inovativních výukových strategií. Z práce je patrné, že se autorka 
věnuje využívání těchto inovativních přístupů a má s nimi tedy zkušenost ve vlastní výuce. Jde 
ale zároveň o to, promýšlet otázku motivace žáků také v logické provázanosti na cíle, obsah, 
součinnost učitele a žáků a podmínky vyučování, tedy hledat další možné cesty její podpory.

Jádrem praktické části je realizace průzkumu mezi učiteli metodou dotazníku vlastní 
konstrukce. Škoda, že průzkum je vázán především na zjišťování názorů učitelů na využívání 
různých inovativních metod a dalších výukových strategií. Výzkum by se posunul, pokud by 
se autorka zaměřila více také na oblast motivace žáků prostřednictvím dalších aspektů např. 
vztahu žáků k předmětům, pojetí hodnocení, vlastním výsledkům učení, rozvinutým 
kompetencím žáků apod. Oceňuji jistou zaměřenost průzkumu na postižení smyslu práce 
s inovativními metodami.
Vyhodnocení dotazníkového šetření zůstává v rovině informativní na základě kvantitativních 
výsledků, bez hlubší interpretace a zobecnění.
Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Vyhodnocení dat je doplněno názornými 
sloupovými grafy.
Závěr práce zůstává spíše na úrovni obecně známých doporučení bez hlubší reflexe.
Z celé práce je patrná snaha diplomantky nahlížet problematiku skrze vlastní zkušenosti 
učitelky primární školy.
Přes uvedené připomínky považuji celkově diplomovou práci za vcelku zdařilou.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:



 Uveďte, které významné poznatky z vlastního průzkumu využijete ve vaší práci 
učitelky1. stupně ZŠ?

 O jakých významných aspektech by měl uvažovat učitel primární školy ve vztahu 
k podpoře motivace žáků (mimo výukové strategie)

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                         

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis: Nataša Mazáčová


