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Autor práce  

 
Název práce 
 
Vedoucí práce 
 
 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  
1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

10 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

10 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

10 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

10 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

10 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

10 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

10 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

10 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

9 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

10 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  Při obhajobě by autorka měla stručně zhodnotit, s jakými základními 

problémy by měl počítat učitel, který by chtěl realizovat podobný 
projekt. 

 
 
 
 
 
 
Poznámky Zpracování diplomové práce je dokladem dlouhodobého zájmu 

Kateřina Obermajerová 

Historie elementárního školství ve vybraných lokalitách  
(školní projekt) 

PhDr. Jarmila Mojžíšová,Ph.D. 



 
 
 
 
 
 

autorky o regionální historii zaměřenou především na oblast školství.  
Autorka  tematicky navázala na výborně zpracovanou bakalářskou 
práci. Prokázala houževnatost a systematičnost při  pátrání po dalších 
zdrojích informací o dané problematice. Tentokrát nepracovala jen 
s archivními dokumenty, ale zapojila v rámci projektu žáky do 
získávání fotografických, listinných a věcných dokladů z historie jejich 
škol. Velkým přínosem práce je skutečnost, že dokázala získané 
informace a věcné doklady utřídit a  prezentovat formou, která 
vzbudila zájem o historii školství v daném regionu nejen u žáků a 
učitelů, ale i u ostatní veřejnosti. Svou prací ukázala jednu z možností, 
jak vychovávat žáky ke vztahu k regionálnímu dědictví a pomáhat 
k vytváření jejich hodnotového systému.  
 
 
 

 
Celkové hodnocení Práci doporučuji k obhajobě. 
 
29.4. 2015         PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 


