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Technické parametry práce:

Počet stránek textu: 103 celkem, z toho 61 str. textu
Počet titulů v seznamu literatury: 57

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace;
stanovení cíle apod.)

Vhodnost použitých metod v celku práce

Využití výzkumných empirických metod

Využití nevýzkumných praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Naplnění cílů práce

Vyváženost a logická souvislosti teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Metodologická a odborná samostatnost 
řešení a připravenost k řešení problematiky 

Klady, nedostatky, celkové hodnocení práce: 

Teoretická část ‒ dobře (roz. čtivě a svižně) napsaná, zaměřená k tématu výzkumu.
s. 13 ‒ … snad bych doplnil i onu skutečně ve VŠ zákoně formálně definovanou tzv. třetí roli 
univerzit. Např. na naší katedře je ve „výkaznictví“ výkonu pracoviště nezanedbatelná.
Empirická část ad.:
Vzhledem k požadavkům Bc. studia je vyhovující, rovněž dobře provedená (otázka, její 
konkretizace, adekvátní postup-metody zjišťování), ale:
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Jistý problém vidím v tom, že není podán konkrétní „důkaz“ (ukázka) těchto činností: 
„V přepisech rozhovorů jsem vyhledal pojmy související s výzkumnými otázkami a poté jsem 
v rozhovorech hledal popisy těchto pojmů … (s. 39) Myslím, že ani tabulka v příloze 
neobsahuje ukázku tohoto konkrétního analytického postupu.

s. 36 ‒ Otázka („Jak si studenti představují kvalitní výuku?“) obsahuje sousloví „kvalitní 
výuka“. Pečlivě jsem si přečetl v teoretické části výklad o tom, jak je to s pojetím kvality 
obtížné. Rozumím v tuto chvíli (jako čtenář) tak, že autor bude sledovat de facto (i)
„individuální definice kvality“ v pojetí jednotlivých respondentů, tedy že mu v závěru vyjde, co 
tito respondenti považují za kvalitu VŠ výuky obecně. Takže: uvidíme.
‒ Nerad to říkám , ale přece jen mne trochu mrzí, že ve vztahu k tématu metod řešících spojení 
teorie a praxe se student nepodíval (třeba jen pro zajímavost) na můj výzkum tohoto tématu (publik. 
2016), který proběhl na velmi podobném vzorku, jako výzkum jeho.  
s. 52 ‒ Ano, tady se trochu k onomu pojetí jevu „kvalita“ (viz pozn. ke s. 36) vracíme. Je 
samozřejmě otázka, co autor míní slovem „informace“, ale v tuto chvíli se tím nechci zabývat.
Výsledky sondy: 
s. 54 - 55 ‒ Oceňuji, že v Závěru je opravdu věcné shrnutí závěrů (kupodivu tomu vždy tak
nebývá).
Technikálie:
s. 8 ‒ … snad jen technická poznámka k výzkumné otázce: otázky bývají obvykle zakončeny 
otazníkem … 
s. 18 ‒ Pro pořádek: Šeďová jest s krátkým e.

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

s. 37 ‒ O jaký typ výběru vzorku zde tedy šlo?
s. 38 ‒ Proč byly tytéž otázky pokládány 2 x? V rozhovoru a v dotazníku? Možná jsem 
přehlédl, ale zřetelné zdůvodnění mi uniká.
s. 39 ‒ Nerozumím na tomto místě přesně, zda výčet (začínající formulacemi „Kvalitní výuka; 
Kvalitní přednáška; …“) jsou předem dané „teoretické kódy“, jejichž prostřednictvím byly 
přepisy analyzovány, nebo zda se jedná o kódy extrahované až z přepisů …

Doporučení k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná klasifikace: výborně (…) 
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