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Technické parametry práce: 
 
Počet stránek textu (bez příloh): 50 
Počet příloh: 41 
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 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Celkové hodnocení práce: 
 
Volba tématu a typ diplomové práce: 
Hodnotím pozitivně volbu tématu bakalářské práce:  je z oblasti vysokoškolské pedagogiky, 
která je konečně u nás opět na vzestupu. Volba typu bakalářského úkolu (teoreticko- 
empirický projekt) má i praktický dosah: poskytuje určitá data z terénu vysoké školy, která 
jsou prospěšná při hledání podoby dobré výuky.  
 
Komentáře  k teoretické části:  

• Teoretická část je přehledně strukturována: od obecnějších pohledů na kvalitu výuky 
k faktorům, které kvalitu výuky podmiňují. Autor postupně předkládá problematiku  
vztahující se k vysokoškolskému učiteli,  formám a metodám výuky, celému pojetí 
výuky -  konstruktivismu,  k aktivizačním formám a metodám. Není snadné vyrovnat 
se s množstvím  informací, které vstupují „do hry“, pokud se zabýváme kvalitou 
výuky: autor se však s tímto problémem vyrovnal velmi dobře.  

• Jako pozitivní vidím zařazení podrobněji zpracované problematiky  studenta jako 
posuzovatele kvalitní výuky včetně popisu faktorů, které tento pohled ovlivňují, také 
to, že autor vzal v úvahu i téma přechodu ze střední školy na vysokou. 

• Oceňuji práci J.Zemana s literaturou: nejde jen o počet, ale také o její výběr a 
analýzu. Neomezil se pouze na základní zdroje, ale orientoval se i na časopisecké 
články (i cizojazyčné).  

  
Komentáře k empirické části: 

• Autor jasně formuluje cíle této části bakalářské práce, základní výzkumnou otázku i 
výzkumné otázky dílčí.  

• Zvolená výzkumná sonda (metody, vzorek) je popsána adekvátně (v úrovni Bc. 
studia).  

• Za velmi zajímavé a dobře vyjádřené považuji interpretace získaných dat: v Bc. 
pracích se studenti interpretacím často vyhýbají, nebo tzv. nadinterpretují. Způsob, 
který volí J.Zeman, je mi sympatický: nepřináší jen data z výzkumu, ale dává 
nahlédnout i do jeho myšlení o problematice v širších souvislostech (také čím byl 
překvapen, s čím to zřejmě může souviset, co ho více zaujalo, jak si to vysvětluje 
atp.)  

• Za cenný považuji také kritický pohled na volbu otázek (přechod ze střední školy na 
vysokou). 

• Práce je zakončena kvalitně odvedenou diskusí a přehlednými závěry.  
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

• Setkal se autor také s tím, že by se studenti výrazněji přihlásili k tomu, že kvalitu 
výuky ovlivňují oni sami?  

• Popište přesněji funkci dotazníku ve vaší práci.     
  

 
Závěr posouzení bakalářské práce: 
Oceňuji práci Jana Zemana na jeho bakalářském úkolu: z konzultací jasně vyplynulo, že mu 
nejde jen o jeho splnění, ale že chce jít do hloubky problematiky. Podle mého názoru se mu 
to podařilo.  
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
 
Navrhovaná  klasifikace:  v ý b o r n ě 
 
Datum: 23.5. 2019                             podpis: Doc. PhDr.Hana Kasíková, CSc. 

 


