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Otázky, podněty k obhajobě: 
Ráda bych s autorkou více diskutovala limity a možná úskalí výzkumů zprostředkovaného učení. 

Ráda bych se také zeptala na z autorčina pohledu nejperspektivnější oblasti aplikace MLE. 
 
Dále by mne zajímaly predikující faktory vysvětlující kognitivní modifikovatelnost HOME v kombinaci se 
strategiemi MLE, jež autorka zapomněla na  str. 21 uvést. 
 

Specifické připomínky: 
Z formálně obsahového hlediska hodnotím práci hůře, protože autorka nejdnotně a místy až příliš stručně uvádí 
výsledky výzkumných studií (často chybí velikost výzkumného vozrku a další jeho podstatné charakteristiky), 
někdy uvádí celé křestní jméno autorů, někdy jen jejich zkratky a někdy je naopak neuvádí vůbec. 
 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny  x   
Soulad obsahu s názvem: ano – částečně  x   

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování  x   
Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne   x   

Stanovené cíle: splněny – nesplněny   x   

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení x    
Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená x    
Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 

organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 
 x   

 
Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  

1 2 3 4 

 x   

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb   x   
Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  x    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    
Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    
Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb  x   
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V Seznamu literatury nejsou uváděny citace jednotně dle APA normy, u některých citací nejsou uvedeny ročníky 
kurzívou, či tam zcela chybí údaj o ročníku a čísle časopisu, některé názvy časopisů nejsou rozpsány apod. 
 
V Úvodu jsem postrádala cíl práce, v Závěru zase nejdůležitější konkrétní poznatky, kde kterým autorka v 
literárně přehledové části dospěla. Většina textu v Závěru se hodí spíše do Úvodu práce. 
 
Na str. 31 autorka uvádí, že kontrolní skupina projevila vyšší míru MLE a kognitivní modifikovatelnosti, ale 
myslím, že se zde jedná o překlep. Autorka nejspíše měla na mysli skupinu experimentální. Nebo ne? Pak by si 
text zasloužil ještě patřičný komentář k takto překvapivému výsledku. 
 
Kapitola 6. Zprostředkování ve vzdělávání by zasloužila ještě více propracovat, možná zvolit jinou strukturu a 
lépe jednotlivé poznatky vzájemně propojit. 
 
Také se domnívám, že vzhledem ke zvolenému návrhu výzkumu, který se soustředí pouze aplikaci MLE ve 
výuce, by bylo vhodnější upřesnit v tomto smyslu název práce. 

 
Celkové hodnocení práce: 
Celkově hodnotím práci celkem kladně. Autorka splnila zadaný úkol a v dané problematice se 
celkem dobře zorientovala. Čerpala z řady zahraničních článků a prostudovala řadu 
výzkumných studií na dané téma. Předloženou práci mohu i s uvedenými výhradami 
doporučit k obhajobě. Doporučuji vyhotovit Errata, kde autorka opraví, popř. doplní chybějící 
informace a poté je vloží ještě před obhajobou do SISu jako samostatný soubor. 
 
Práce v několika číslech:  Počet stran: 59 (Literárně přehledová část - 33, Návrh výzkumu - 10) 

Počet příloh: 2 
Počet titulů v SL: 81 (13 v češtině, 68 v angličtině) 

 
 
Návrh klasifikace: velmi dobře 
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