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 Ročníková práce je zaměřena na motivaci v oblasti české zážitkové pedagogiky, autor 

téma zúžil na přístupy k motivaci ve hrách uváděných v časopisu Gymnasion. Téma práce 

hodnotím jako nedostatečně zúžené vzhledem k téměř dvojnásobnému překročení 

doporučeného rozsahu práce. Autorovou snahou byla definice motivace v české psychologii a 

pedagogice a definice české zážitkové pedagogiky, jako cíl práce uvedl analýzu motivace ve 

hrách uváděných v časopisu Gymnasion. Cíl práce je relevantní s obsahem práce – autor se ve 

své práci svým cílem přiměřeně zabývá a také jej v plném rozsahu splňuje.  

 Václav použil pro svou ročníkovou práci dvě odlišné úvodní strany, čímž podle mne 

nedodržel normy a zvyklosti týkající se první strany ročníkové práce. Další strany použil jako 

prohlášení a poděkování v rámci své práce, což u ročníkové práce není nutností.  

 Text je logicky členěn, obzvlášť mne zaujalo spořádané rozložení osnovy a kapitol. 

Kapitoly a subkapitoly jsou správně číslovány a plynule na sebe navazují. Václav dostatečně 

definoval klíčové pojmy a prokázal svou znalost odborné literatury, která se k jeho tématu 

vztahuje. V prvních dvou kapitolách postrádám větší míru vyjádření vlastních postojů autora, 

která se ale v další kapitole vyskytuje dostatečně. Všechny své argumenty má autor podložené 

rozsáhlým počtem děl z odborné literatury a jeho výklad je logický, ale postrádám více 

tvůrčího způsobu zpracování zdrojů. Obsah práce naplňuje zvolené téma, v závěru autor 

dostatečně shrnul výsledky. 

 Václav splnil citační normu APA a v seznamu použité literatury uvedl všechny zdroje. 

Velmi oceňuji skutečnost, že autor využívá pouze zdroje primární a nikoliv sekundární a ve 

své práci použil především aktuální literaturu.  

 Autorova ročníková práce mě zaujala především v tom, že obsahuje spoustu informací 

a námětů k dalšímu zpracování tématu motivace v oblasti české pedagogiky. Václav splnil cíl, 

který si na začátku práce zadal a obsáhle definoval motivaci v oblasti pedagogiky i 

psychologie, obsáhl zvolené téma práce. Další silnou stránkou práce je logické členění kapitol 

a subkapitol a velké množství odborných zdrojů. Slabší stránkou práce je méně tvůrčí způsob 

zpracování zdrojů a přílišný rozsah práce.  

 Práce Václava podle mého názoru vyhovuje nárokům kladeným na ročníkovou práci.  
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