
        Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

  

                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE 
Autor/ka DP:     Pavlína Khailová                                                         Termín SZZ: 

Název DP:       Proměny vztahu učitele a žáka v historickém kontextu 

Datum posudku:  12.7.2014 

Vedoucího práce  Oponentský 

Posuzovatel:  Posuzovatel: PhDr. Jana Stará, PhD. 

 

A. Požadované náležitosti diplomové práce: 
           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. 

Ne vždy zřetelné 

oddělení převzatého 

a vlastního, 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu literatury. 

V seznamu 

literatury je více 

titulů než autorka 

odkazuje v textu. 

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 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 
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 

Množství a kvalita historických pramenů.           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Metodologie historicko-srovnávací analýzy            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň zjištěných dat           

A 

          

B 

             

C 

          

N 



C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Autorka v diplomové práci sleduje problematiku vztahu učitele a žáka v historické 

retrospektivě. Naneštěstí pracuje s poměrně malým počtem historických a odborných 

pramenů. Např. kapitola Partikulární školy (s.13 – 25) je založena na práci s jediným titulem 

(Z. Winter. Život a učení na partikulárních školách v Čechách). Také ostatní kapitoly jsou 

založeny na práci s jedním nebo několika málo tituly. Dále je podle mě, vzhledem k jeho 

významnosti, škoda, že se autorka nevěnuje hlouběji a objektivněji vztahu učitele a žáka 

v jezuitském školství, přičemž by jistě nalezla několik odborných titulů, které by jí 

s objektivním hodnocením mohly pomoci (např. Čornejová nebo Koláček). 

Kapitolu o J. A. Komenském založila autorka na práci výhradně s Komenského díly, 

v seznamu literatury však má autorka i tituly odborné literatury, které se osobnosti J.A. 

Komenského věnují. Doporučuji, aby tento rozpor autorka vysvětlila při obhajobě. Nicméně, 

tuto kapitolu považuji v práci P. Khailové za nejvíce zdařilou. 

P. Khailové se v dipomové práci také bohužel ne vždy podařilo rozpoznat tendenční 

komentáře. 

Na závěr musím konstatovat, že si studentka zvolila vzhledem k oboru svého studia (učitelství 

pro1.stupeň ZŠ) cíl sice velmi zajímavý, ale velmi ambiciózní, který se jí bohužel podařilo 

splnit jen průměrně. 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

Zdůvodněte váš výběr období, proudů a osobností, kterými jste se v práci zabývala. 

 

+ viz výše 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

 

Podpis: 
 


