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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.  
Diplomantka si zvolila téma po dohodě s vedoucí práce a vzhledem k aktuálnosti tématu. 

K přípravě a zpracování tématu přistoupila velmi zodpovědně, od počátku konzultovala 

strukturu i obsah práce. Struktura práce odpovídá výzkumnému záměru, problém a cíl práce 

jsou formulovány logicky a srozumitelně.         

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou  

Při shromažďování materiálů a při studiu literatury autorka vychází jak ze základních 

relevantních literárních zdrojů, tak i z rešerše aktuálních výzkumných poznatků. 

S jednotlivými zdroji zachází obratně, citace používá v souladu se stanovenými požadavky. 

Teoretická část je dobře strukturována, slouží jako přehled definujících a vysvětlujících pojmů 

a zároveň objektivně prezentuje různé názory odborníků na danou tématiku.  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autorka pro výzkumnou část jasně a srozumitelně formuluje 4 hypotézy, které jsou vhodně 

zvolené vzhledem k možnostem, měřitelnosti a vyhodnocení vybraných parametrů a jsou 

v souladu s problémovými otázkami a stanovenými cíli práce. Provázanost problému, cíle, 

hypotéz a závěrů se prolíná celou strukturou práce.                                                     

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Zvolené metody – experiment, pozorování, dotazník, rozhovor - odpovídají záměru práce a 

formulovaným hypotézám a umožňují testovat hypotézy z různých úhlů pohledu. Rovněž 

postup práce je logický a odpovídá struktuře práce. Osvěžující je popis sbírání vzorků 

(motivační příběh, str. 40).  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Autorka přehledně vyhodnocuje získané výsledky experimentu a prezentuje je formou grafů 

nebo tabulek doplněných komentářem na základě výsledků měření i pozorování. Ve 

kvalitní Diskuzi autorka konfrontuje reálnou situaci, východiska a výsledky výzkumu, názory 

odborníků, praktiků, veřejnosti i zúčastněných dětí, zdůvodňuje formulaci hypotéz 

(předpoklad na základě předchozích výzkumů a informací z odborných zdrojů). Komentuje a 

objasňuje výsledky, zdůvodňuje potvrzení/zamítnutí hypotéz. Autorka si je vědoma malé 

velikosti výzkumného vzorku, přesto ve výsledku představuje jasný a praktický model 

realizace výzkumu.      

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  
Závěry jsou formulovány jasně, stručně a v souvislosti se stanovenými cíli, vědeckými 

otázkami a hypotézami. Výsledky práce jsou zajímavé pro případné pokračování výzkumu a 

rovněž pro praktikující učitele i rodiče. Kvalitní a názorná příloha může sloužit jako 

jednoduchý metodický materiál. 

7. Formální stránka práce  
Po formální stránce splňuje práce nároky kladené na diplomovou práci. Rovněž po jazykové 



stránce je práce kvalitně zpracována (s minimem překlepů či jazykových nedostatků).    

8. Celkové hodnocení práce 
Autorka pečlivě zpracovala zvolené téma, prokázala širokou znalost problematiky a zvládla 

metodologii a zásady psaní vědecké práce.  Doporučuji autorce výsledky výzkumu 

prezentovat laické i odborné veřejnosti, metodický materiál publikovat a výsledky ověřit 

v následném výzkumu např. v rámci doktorské práce.     
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