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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. 

Občas chybějí 

odkazy na 

konkrétní 

pramenné zdroje. 

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, ale časté 

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 

Teoretická úroveň 

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 úrovně           

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 

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: 
Diplomová práce J. Šedivé má historický charakter, což kladlo na autorku, studentu Učitelství pro 1. 

stupeň značné nároky, především při užívání vhodných výzkumných metod a zpracování získaných 

poznatků včetně jejich zařazení do širšího kontextu. Autorčin zájem a zaujetí problematikou a úcta 

k historii a generacím učitelů je obdivuhodná. Souhlasím s autorkou, že zkušenost z psaní diplomové 

práce a jejích výsledků je do značné míry nepřenositelná, domnívám se ale, že to, jakým způsobem ke 

zkoumání historie přistoupila, obohatilo nejen ji jako člověka a učitele, ale odrazí se i na další práci 

s dětmi v rámci jejího učitelského působení a rozvoji jejich historického myšlení. Kromě v práci 

avizovaného plánovaného projektu v rámci výuky doporučuji ještě autorce poskytnout diplomovou 

práci místní knihovně a případně dalším zájemcům- rodákům, které by některé ze shromážděných 

materiálů mohly zaujmout. 

Autorka popisuje v kapitolách 3.1- 3.2 (Poznámka: Označení kapitoly 3 jako Teoretická část nemá dle 

mého názoru opodstatnění.) široký kontext. Jeho pojetí je dle mého názoru příliš obecné, nepodařilo 

se jej provázat dostatečně s tématem práce. K tématu práce se pak více váže a zajímavé poznatky 

přináší kapitola 3.3, zvláště díky práci autorky s několikadílnou monografií J. Jůny. Práci by jistě 

zkvalitnilo, kdyby se autorce podařilo poznatky z této monografie propojovat s poznatky z dalších 

zásadních zdrojů. Jádro práce tvoří kapitola 3.4, kde autorka pracuje kromě odborné literatury také 

s kronikami, zápisy z archívu, apod.  Zaměření na zvolené aspekty zájmu (oslavy, přeplněnost tříd, 

zdraví žáků, aj.) mi přijdou šťastné, nicméně bych autorku požádala, aby jej při obhajobě blíže 

vysvětlila. Text této části práce je dle mého názoru poučný a zajímavý. Uvítala bych, kdyby zdroje 

jednotlivých informací byly důsledně na tyto jednotlivé materiály odkazovány. Oceňuji realizaci 

rozhovorů s pamětníky. Je mi poněkud líto, že autorka nevyužila (a neprohloubila) více některé části 

rozhovorů, které se vázaly především k období normalizace, o kterém dotazovaní účastníci podle 

všeho byli schopni mluvit z různých pohledů. (Vím, že autorka se zaměřila na období do roku 1945, 

ale vzhledem k možnosti rozhovory uskutečnit, mi to stejně přijde jako nevyužití možnosti.) I o 

období do roku 1945 by dle mého názoru mohly být vedeny rozhovory do větší hloubky. Občas mám 

výhrady k interpretacím autorky (např. popisování životní volby respondentky B jako „smutné oběti 

rodině“- s. 77 a příloha č. 4). 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

Kromě výše zmíněného námětu navrhuji se autorky při obhajobě ještě zeptat na to, jaké důvody měla 

(kromě chybějící kroniky) pro sledování problematiky pouze do roku 1945. 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO       


