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l. CÍl- PRÁCE (uved'te. do.iaké nríry bvI naplrrěn):

(-lílenr práce bylo vytvtli'it podkladv k objasnění ákla<lních pojrnťr.imenované problenlaliky prcl učitele občanské
r]Ýc}ovY (základťr společenských věd) na 2. stupni základní ir-oty. ilipto'nantka též konstaiuje preventivní
Íunkci- kterou ntťiŽe.její práce zahrnovaÍ. Tecrretickou pasáž zaviŠLrie iast praktická. vyclrázeiíci z pčti
tlclučenÝch lrodin na základní Školc. S výlrradanli lze lrovořit cl splrřní vytčeného cíle.

2' ot]SAl'loVl] ZPRAC]OVÁNÍ (nároenost. tvťirčí přístup. proporcionalita teoretické a vlastní pr.áce.
vhodnost příloh apcrd.):

Práce má popisný a konrpilační ráz. přináŠí ntinintunr novóIro. autorka clanou problenratiku nikanl novátorsky
neposouvá. V úvodu'postrádánl zvolenou netodiku práce. DopLtstila se nčkolika problematických tezí. napÍ.
v'úvodtt píŠc, Že ..v ČR.ie situace váŽt"Á". Čínlto však dokláctá? O co opírá tvrzerií. Že,.nazák.íaclních školáclr.je
tétna e'rfrernisntu silně oponríjené až'e Ž,ácl nrálokdy cloopravcly,tuŠí. co ta slova znamenaji.,? C]o míní tezí
z teclretické čiísti. Že ..Marx.je i'azen k tnoclerní teorii komunisntu"? Dále shlc'clávánr.|ako zvláŠlní výraz ttbt:t:tlt)
vc r'čtě ..Žiao uyti obecně považováni za národ. který LrsilLr je o světclvládu. projevuje nac1ror.nuri...,l. Í k;;;;a'co jsou.,skupinl'kolem Eclvarda BeneŠe a't'' G. Masaryka"ll Uvítal b5''chiéŽaktLiální vazbu tématLt cliplotttcrvé
pr1rce kc'zvýšení sociálního Ilapětí v určitých lokalitách Čn a r posto.ii izv. šedé zórr1,vtiči cxtrettlisntu.

j. FoRMÁLNi t]PRAVA (jazykový projev. správrrost citace a oc{kazů na literaturu. graÍická Úprava'
př'ehlednost č|enění kapitol. kvalita tabulek. graliii a př.íloh apod.):

Práce netrpí závaŽnými lbrnrálnínri nedostatkv. praktická část je bohará clidakticky" lze nalézt prolrřeŠky proti
nortnr\ sp i sovného Českc<htt .j az_v-ka.

4. C]Hl-KoVÉ LIOI')Noc]ENÍ

.lako ne'jhodnotně-jší na diplonrové práci shledávám ie'ií prxkíck*u Čml -' rliclaktickou ap|ikaci. jakkoli pro
někoho rnťrŽe být počet zmiňovaných odučent'ch hoclin (5J tnálrt' \'-rctráz*j* z ťrvoclního pře<lpoklacltr' Žc ntůŽe
být pontocníkem při hodinách olrČanské yýchol'-r (ziiklurjLr s1ltllce'cilsk5c}i lcdt na z-ákladní 'ikole. c1oporuČr{i
diploItttrvtrtt práci Mag<lalclnl Jandolr.i k oblia"ioh|s niu,il*,'r.r 
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