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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

 

Jsem oponent, tedy oponuji … 
 
TEORETICKÁ ČÁST 
‒ s. 10: Oceňuji samostatnou kapitolu „Cíle a metodika“ oddělenou od „úvodu“. 
‒ Cíle jsou zatím vymezeny velmi obecně, uvidíme, jak se budou konkretizovat. 
‒ V případě kapitoly 2 a jejích tří subkapitol bych jako čtenář ocenil např. vložení mezititulků 
mezi někdy i dlouhé partie textu. Logická návaznost některých odstavců mi místy není zřejmá, 
strukturace by pomohla porozumět vnitřní logice textu. 
‒ během s. 28: … celkem často se v textu opakuje akcent na (souhrnně řečeno) „zajímavost“ 
vykládaného učiva. Nic proti, ale kritérium zajímavosti bych přecejen akcentoval 
v předmětech, které mají hlavně motivovat či vábit. Obecně bych však s tímto kritériem jako 
kritériem pro výběr učiva doporučoval nakládat podstatně opatrněji (tedy nebrat ho jako 
automatickou nutnost). Ve vysokém odborném vzdělání se jednak předpokládá (byť realita je 
různá) motivovanost pro studium oboru. A jednak by výběr učiva měl být řízen hlavně právě 
odbornou logikou daného tématu. Ta ovšem nejde vždy ruku v ruce se všeobecnou 
zajímavostí! 
‒ s. 31: „Zatímco na střední škole probíhají vyučovací hodiny v drtivé většině formou výkladu, kde 
nezáleží na vyučovaném předmětu.“ Možná jde o Vaši osobní zkušenost, ale fakticky je takto 
zobecněné tvrzení vpodstatě mylné ... 
‒ kap. 3.4.6: Škoda, že nezmiňujete kombinované či hybridní formy vyučování na VŠ ‒ vlastně 
nabízíte pouze „konzervativní“ přehled.  
‒ s. 39: „Aktuální nejoblíbenější a nejefektivnější formu individualizované výuky představuje tzv. 
skupinová výuka neboli skupinová práce.“ Obávám se, že individualizovanou výukou didaktika 
míní něco jiného, než jest výuka skupinová … 
‒ s. 40: Pozor na indikativní jazyk. Např. tvrzení „Jaké jsou tedy konkrétní výhody tzv. skupinové 
práce neboli skupinové výuky? - v oblasti kognitivní stránky umožňuje právě skupinová práce skutečně 
aktivního dosahování znalostí a dovedností, které mají trvalejší charakter …“ v této podobě je do jisté 
míry nepřesné. Skupinová výuka takto fungovat může, ale reálně také nemusí. Takže např. 
přípodotek typu „Za optimálních podmínek …“ nebo „Je-li výuka dobře vedena … umožňuje 
právě skupinová práce … “ činí taková tvrzení přesnějšími. Ale to berte jako marginální 
poznámku. 
EMPIRICKÁ ČÁST: 
‒ Doporučil bych zpřesnit cíle: „Klade si za cíl prozkoumat, jak o domácí přípravě smýšlejí 
vysokoškolští studenti, jak ji vidí svýma očima, a zda budeme schopni vytvořit a stanovit typické 
charakteristické rysy tohoto konkrétního typu studia.“ První věta je jasná. Druhá ale odchází od 
tématu domácího studia a formulace de facto slibuje popis nějakých(?) charakteristik určitých 
studií … Předpokládám, že o to Vám ale zas až tak nejde. Bylo by to, ostatně, mimo téma. 
‒ Vida ‒ 4 otázky. Do těch se transformují cíle? Pokud k nim později řadíte hypotézy, patrně 
by si otázky zasloužily v textu výraznější grafiku. 
‒ s. 47: Hypotézy … mají jednu vadu na kráse. Tři ze čtyř Vašich otázek vystačí z odpovědí 
„ano - ne“. K podobnému typu problémů ale obvykle nemá smysl hypotézy vytvářet …  
‒ s. 55-6: V samém textu diplomové práce není u této položky otázka? (s otazníkem), resp. 
nevidím ji. Totéž „otázka“ č. 5 ‒ není otázka. 
‒ Vida - pokud tomu dobře rozumím, tak „jevy“ nulová a alternativní hypotéza se vynořují až 
v rámci použití statistického postupu vyhodnocení … Cením si samozřejmě toho, že jste 
nechala zpracovat statistickou analýzu … i když … nemohu se zbavit mínění, že v případě 
takto jednoduchého výzkumu by stačil i jednoduchý výpočet. 
‒ V závěru mi chybí strukturované věcné shrnutí výsledků šetření ve vztahu k výzkumným 
cílům či otázkám atd. To, co tu je, je spíše „nenápadné“. 
 
‒ s. 46: On je Chráska … bez t. 
 
Σ ‒ Zatímco teoretická část by unesla změny, empirická je řešena uspokojivě. Od toho se 
odvíjí také hodnocení. 
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‒ Pakliže připouštíte, že „domácí“ příprava může pobíhat kdekoliv, tedy např. i v kavárně, kde 
je vyloženě doma jen málokdo, našla byste pro ni jiný, řekněme „příhodnější“ odborný termín? 
‒ Vysvětlete, prosím, konkrétně, co (konkrétně) míníte tímto textem a jak se to projevuje 
(konkrétně) ve Vaší práci?  : „Pro tuto diplomovou práci byl vybrán z oblasti teoretických 
přístupů v pedagogické vědě přístup tzv. empiricko-analytický. Takovéto pojetí pedagogické vědy 
nepracuje s normativními úvahami jako faktory analýzy určité problematiky a omezuje se tudíž na 
„objektivní“ a „subjektivní“ hlediska reality, která jsou uchopitelná „neutrálními“ nástroji.“ (s. 10) 


