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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,  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. 

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 

Logická výstavba historické práce           

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 

Metodologický základ historické práce           

A 

          

B 

             

C 

          N 

Dokumentace  historického studia           

A 

          

B 

             

C 

          N 

Interpretační zpracování údajů           

A 

          

B 

             

C 

          N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          N 

 

 

C.   Slovní hodnocení a sdělení  autorce DP: 

 Autorka si zvolila ve své diplomové práce zpracovat téma, které v kontextu současných 

změn v českém školství synteticky ukazuje na  kořeny  vztahů mezi učiteli a žáky a naznačuje tak 

dobový  vývoj školské atmosféry. Celá práce se vyznačuje historickým chrakterem a proto je 

nezbytné tak, jak autorka spávně stanovila, prezentovat  konkrétní příklady  školské praxe  a  vztahů 

ve škole na pozadí dobového historického kontextu. Prokázala schopnost orientace  v uzlových 

bodech školské historie a dobových pedagogických směrů, včetně volby relevantních metod.  

 Celkově je práce kultivovaně formulována.  

 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

  Práce je dokladem autorčina myšlenkového vývoje v oblasti poznání školské historie. 

Vzhledem k historickému charakteru práce je její struktura kompaktní a není vyžadováno tradiční 

dělení na teoretickou a empirickou část. Struktura je funkční  a logická, zvláště je třeba ocenit důraz 

kladený na  proměnu pojetí dítěte a vývoj výchovného cíle, od nějž se teprve bylo možno odvodit 

sociální relace mezi učitelem a žákem. Autorka se  naznačené struktury  dobře přidržovala, přesto 

mohla vniknout do jednotlivých  etap, v nichž docházelo k proměně pozice  dítěte i dospělého a 

jejich vzájemného vztahu hlouběji než prokázala v diplomové práci. 

  

 Přes naznačené nedostatky  hodnotím  diplomovou práci jako  přínosnou.  

 

 

 

Při obhajobě DP by bylo vhodné zodpovědět následující otázky: 

 

-   Zformulovat uzlové body proměny vztahu učitele a žáka v 19. a 20. století.  

      -   Objasnit s  jakými obtížemi  se  autorka setkávala v procesu  zpracovávání tématu. 

      -   Jak autorka hodnotí naplnění cíle práce? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 


