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A. obsahová 

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.  

    

Práce splňuje cíle zadání. 
    

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu. 
    

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.  

    

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno. 

    

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.  
    

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.  

    

B. formální 

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná. 

    

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný. 
    

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený. 
    

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, 
využití pro praxi) 
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Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):  

 Diplomová práce je strukturována do 6 kapitol a standardně rozdělena na část teoretic-

kou a praktickou. Teoretická část je zpracována pečlivě. Především první a druhá kapitola jsou 

zpracovány řádně s ohledem na řešené téma. Třetí kapitola se již odvrací od řešeného tématu a 

je otázkou, zdali jednotlivé části třetí kapitoly mají význam pro zpracování tématu, či nikoli – 

zejména část učitel v historickém kontextu se k vývoji autority či postavení učitele v historické 

perspektivě prakticky nevyjadřuje. 

Výzkumné šetření má jasně postavené předpoklady a jsou ověřitelné. Nástroje jsou logicky 

postaveny a ověření umožňují. Vyhodnocení údajů je spornější – proč autorka pracuje s grafy v 

absolutních číslech výpovědí a ne relativními čísly, když porovnává obě skupiny – první a pátý 

ročník?? 

Část diskuse je více shrnující než diskutující. 

V práci postrádám práci s aktuálními výstupy z časopisecké odborné literatury. 

Práce je po stránce jazykové kultivovaná, po stránce formální čistá.  

   

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr: ano  

Práci doporučuji k obhajobě: ano  

Návrh klasifikačního stupně: výborně  

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků): 
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