
Posudek 

na diplomovou práci Bc. Zuzany Šimonové zpracovanou na téma 

Porozumění vybraným tématům evropské integrace u středoškolských 

studentů 
Předložená diplomová práce je vypracována na velmi aktuální téma. Diplomantka se 

v ní zabývá porozuměním vybraným tématům evropské integrace studentů středních odborných 

škol v návaznosti na zakotvení tématu v kurikulárních dokumentech.  

 

Cíl práce je jasně vymezen a odpovídá zadání diplomové práce. Metody zpracování 

využívané autorkou jsou adekvátní k tématu práce. Celá práce má logickou a přehlednou 

strukturu. V teoretické části práce, která má převážně popisný charakter, jsou vymezena 

základní témata evropské integrace obsažená v rámcových vzdělávacích programech, 

představen vývoj integračního procesu a fungování institucí Evropské unie. Je zde rovněž 

charakterizováno konstruktivistické pojetí výuky a výsledky dosavadních výzkumných zjištění k 

studentskému porozumění evropské integraci.  

Za přínosnou považuji zejména praktickou část práce, ve které jsou nejprve vymezena 

metodologická východiska kvalitativního výzkumného přístupu, představena metoda 

polostrukturovaného hloubkového rozhovoru, která byla použita při sběru dat v kvalitativní 

výzkumné sondě, a zvláště pak průběh a výsledky kvalitativní výzkumné sondy do studentských 

porozumění vybraným tématům evropské integrace u studentů středních odborných škol. Na 

základě výsledků výzkumné sondy jsou autorkou diplomové práce zformulována praktická 

doporučení pro výuku na středních odborných školách. 

V závěrech práce je v rozhodující míře opět popsána struktura diplomové práce, která 

je odpovídajícím způsobem charakterizována již v úvodu. Zde proto postrádám obecné shrnutí 

hlavních výsledů diplomové práce, které je možno na základě zpracovaného tématu vyvodit.  

Diplomantka v textu práce prokázala, že porozuměla podstatě zadaného tématu. Při 

zpracování práce vycházela z uvedené literatury a pramenů. Celá práce je napsána 

kultivovaným odborným jazykem. Po formální stránce jsem v práci neshledala žádné 

nedostatky 

 V průběhu obhajoby by diplomantka měla odpovědět na tyto otázky: 

1. Jaké obecné závěry je možno z diplomové práce vyvodit?  

2. Která zjištění kvalitativního výzkumu porozumění vybraným tématům 

evropské integrace studentů středních odborných škol je možno považovat 

za nejpodnětnější? 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci kladně a doporučuji ji k obhajobě.  

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 

oboru.  

Klasifikace:  

V Praze dne 20.8. 2018   PhDr. Milena Tichá, CSc. 



 

 

 


