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Otázky, podněty k obhajobě:  
Ráda bych věděla, proč si autor zvolené téma vybral, co bylo jeho motivací? 
V práci je uvedeno množství pojetí edukačních stylů. Mohl by autor stručně shrnout, co jsou 
styčná témata pojetí, proč jsou odlišné modely zahrnovány do jednotného konceptu edukač-
ních stylů? A naopak, co jsou kritéria, podle nichž se přístupy a teorie nejvíce liší? 
Proč byl pro návrh výzkumu zvolen dotazník QTI, který je do češtiny adaptován? Proč nebyl 
využit původní český nástroj? 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Přehledová část práce je sepsána velmi zevrubně, přitom čtivě a přehledně. Kapitoly jsou jasně 
strukturované, velmi oceňuji, jaké množství tuzemských i zahraničních zdrojů autor využil. Ne-

 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   
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Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  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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váhal hledat prameny několik desítek let staré, současně pracoval i s nejaktuálnějšími studiemi 
a teoretickými přístupy. Informace vzájemně kombinovat, propojoval do souvislostí, kriticky 
hodnotil. 
V kontrastu s teoretickou částí je návrh výzkumu možná o to větším zklamáním. Autor uvažuje 
o populační sondě, celkově vyznívá výzkum velmi banálně. Nejsou stanoveny hypotézy, ani 
výzkumné předpoklady, není uvedeno, jakým způsobem budou získaná data analyzována  
(s výjimkou zmínky o spočítání hrubých skórů a jejich průměrů a zachycení rozdílů pomocí 
sloupcových grafů a grafického ztvárnění výsledků v osmiúhelnících v souladu s užitím diagnos-
tické metody. 
Autor přitom v teoretických kapitolách zdůrazňuje nejednotnost přístupů a koncepcí, které se 
edukačními styly zabývají, bylo by proto mnohem zajímavější navrhnout výzkum, který by tako-
vou situaci řešil. Na straně 38 je uvedeno, že jedním z cílů plánované sondy by bylo vytyčení 
potenciálních oblastí dalšího rozvoje učitelů. O tři strany dále jsou výsledky charakterizovány 
jako nenormativní, spíše popisné. Není proto zřejmé, jak si autor představuje určení možností 
rozvoje učitelů z prostého popisu situace, bez zjišťování efektivity, sledování souvislostí 
s dalšími proměnnými edukačního procesu, nebo stanovení normy. Domnívám se, že prosté 
porovnání sebehodnocení učitelů a evaluace stejných učitelů jejich žáky není dostatečně rele-
vantním zdrojem informací. 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Práce splňuje požadavky stanovené na bakalářské práce a navzdory uvedeným výhradám do-
poručuji, aby se stala předmětem obhajoby. 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 16. srpna 2018 podpis 


