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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a 

cíle práce. 

Studentka si zvolila téma, které je velmi aktuální, neboť školy podceňují důležitost výuky 

na dopravním hřišti, které je místem prvotních zkušeností v dopravních situacích. 

Z obsahu i rozsahu práce je patrná vysoká zainteresovanost autorky i praktické 

zkušenosti. Téma je dobře zvolené a formulované, je aktuální, potřebné. Cíl práce je 

zřejmý a srozumitelný. 

2. Úroveň teoretické části komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou. 

V teoretické části se studentka zabývala pouze tématikou, která je nutná pro vytvoření 

kvalitní praktické části. Právě v těchto kapitolách prokázala, že zvládá práci s literaturou, 

kterou v textu náležitě cituje. 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka si na základě formulace problému zvolila 6 hypotéz, které jsou zvolené vzhledem 

k možnostem a naplňují potřeby splnění cílů práce. Při konstrukci dotazníku autorka 

postupovala logicky. 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Dotazníkovým šetřením autorka získala potřebné informace o stavu výuky dopravní 

výchovy na základních školách. Zvolená metoda odpovídá záměru práce a formulovaným 

hypotézám. 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse. 

Způsob interpretace výsledků, jejich přehlednost i grafické vyjádření splňují potřeby 

diplomové práce. Autorka obratně zachází se získanými výsledky, ze kterých vyplývá, jak 

probíhá dopravní výuka na školách. Velice kladně hodnotím nově vytvořený projekt 



výuky dopravní výchovy pro žáky 4. roč. na základních školách na dopravním hřišti. 

Diskuse je obsáhlá a relevantní cíli i výsledkům práce. 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 

Závěry přehledně anotují zjištěné výsledky. V závěru práce autorka uvádí relevantní 

přínos a možnosti využití této práce. 

7. Formální stránka práce. 

Po formální i obsahové stránce práce splňuje všechna požadovaná kritéria. Jazyková i 

stylistická úroveň práce je velmi dobrá, občas se vyskytly menší gramatické chyby. 

8. Celkové hodnocení práce. 

Autorka prokázala znalost dané problematiky, pracovala samostatně, pravidelně 

docházela na konzultační hodiny, kde projevovala vlastní iniciativu a přicházela s novými 

návrhy. Zvolená metodika práce plně odpovídá potřebám práce. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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Otázka:  V jakém věku doporučujete začít s výukou dopravní výchovy na dopravním hřišti?  
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