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1.Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.                          

Autor si zvolil ze svého pohledu aktuální téma pro diplomovou práci, protože již působí jako učitel TV 

na 2. stupni ZŠ. Cíl i problém práce vycházejí z tématu a jsou jasně a věcně formulovány. Obsahová 

struktura práce je logická, práce má nadstandartní rozsah. 

2.Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou.           

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě a vytváří dobré předpoklady pro splnění cílů práce. 

Poměr teoretické a výzkumné části je vyvážený. Diplomant vychází z dostatečného množství 

informačních zdrojů (30) a v textu je náležitě cituje. Používá správně přímé i nepřímé citace. 

3.Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.                                                      

Pro splnění cílů práce si autor formuluje 6 pracovních hypotéz, které všechny plně korespondují s cíli i 

problémy diplomové práce. 5. hypotéza je rozdělena na 5 částí, vzhledem k jejímu rozsahu to 

považuji za vhodné. 

4.Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.                                                  

Jako základní metodu výzkumu si autor zvolil dotazování na třech úrovních – ředitelé, učitelé TV a 

žáci základních škol v Jihočeském kraji. Velikost výzkumného souboru je dostatečná. Rozsah i způsob 

realizace výzkumu považuji za vhodný. Logika postupu práce je správná. 

5.Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                                

Interpretace výsledků výzkumu je řešena grafickým vyjádřením s legendou a slovním popisem. 

Způsob interpretace výsledků i jejich analýza odpovídají potřebám diplomové práce. Překvapilo mne 

vysoké procento neaprobovaných učitelů TV bez zájmu o získání aprobace. Diskuze je věcná, 

doplněna grafy a je bohužel věnována výlučně verifikaci hypotéz. Očekával bych zde komparaci 

výsledků dotazování na všech třech úrovních výzkumu. 

6.Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.        

Formulace závěrů vychází z cílů diplomové práce a je uvedena v práci strukturovaně. Součástí závěrů 

je i uvedení možností dalšího využití práce. 

7.Formální stránka práce.          

Po formální stránce je diplomová práce na velmi dobré úrovni, také stylistická a gramatická stránka 

práce (až na drobné gramatické chyby a překlepy a použití hovorových výrazů) odpovídají 

požadavkům na tento typ práce. Autor vhodně využívá citací z dostatečného množství informačních 

zdrojů. 

 

 



8.Celkové hodnocení práce.                                                                                                                           

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, autor v ní prokázal schopnost 

vědecky pracovat, pravidelně konzultoval a dbal připomínek vedoucího práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace:  

 

Otázka k obhajobě: V čem spatřujete důvody, že jen 3% neaprobovaných učitelů TV má zájem doplnit 

si kvalifikaci? 

 

 

 

 

V Brandýse nad Labem 31.12.2018   PaedDr. Ladislav Pokorný 


