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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Předložená diplomová práce má rozsah 75 stran bez titulních listů a příloh. To představuje 
142919 znaků, resp. 79,4 normostran. Práce obsahuje 4 přílohy, které mají rozsah 10 stran. 
V textu je vloženo 5 obrázků, 16 tabulek a 21 grafů. Z hlediska rozsahu naplňuje 
předložená práce požadavky kladené na diplomovou práci.   

Práce je vázána v tvrdých deskách, obsahuje titulní list s validními informacemi, abstrakt 
v českém a anglickém jazyce, výčet klíčových slov v českém jazyce a v anglickém jazyce, 
podepsané prohlášení autora, obsah práce a seznam literatury a informačních zdrojů dle 
platných bibliografických norem.  Seznam použitých informačních zdrojů obsahuje 
50 položek.  Práce obsahuje všechny požadované součásti v náležitém rozsahu a kvalitě.   

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Výzkumným polem diplomové práce je problematika učebních stylů v rámci informatických 

předmětů. Práce vychází ze základního problému, zda lze identifikovat nějaké změny 
v procesu a výsledcích učení žáků při zohledňování jejich učebních stylů ve výuce 
informatických předmětů. Diplomová práce je pojatá jako teoretická studie podpořená 
empirickým výzkumem. Diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda při respektování učebních 
stylů žáků ve výuce informatických předmětů dochází ke změnám v procesu a výsledcích učení 

žáků. Hlavní problém je redefinován do čtyř dílčích problémů a hlavní cíl vzhledem k nim do 
čtyř logických dílčích cílů. Možno konstatovat, že cíle práce jsou zřetelně vymezeny 
v úvodu práce. 

K naplnění cílů práce užívá diplomant teoretických i empirických výzkumných metod. 
Z teoretických metod byla použita především metoda obsahové analýzy informačních zdrojů, 
resp. analyticko-syntetická a metoda. Z empirických metod byly použity metody explorativní, 

zde konkrétně metoda dotazníkového šetření, a behaviorální, zde konkrétně metoda pozorování a 

metody akčního výzkumu. Zvolené metody jsou adekvátní stanoveným cílům práce. 



Po vymezení výzkumného pole, problémů a cílů práce a volbě metod řešení přechází práce 
k teoretické části obsahující analýzu poznatků plynoucích z odborné literatury 
a uskutečněných studií a experimentů. V teoretické části autor analyzuje učební styly 
z hlediska jejich vymezení a základních charakteristik, z hlediska vývoje učebních stylů a 
jejich klasifikace.  Po specifikaci různých modelů třídění učebních stylů analyzuje autor 
metody diagnostiky učebních stylů.  Teoretická část přispívá k naplňování dvou dílčích cílů 
práce a současně vytváří východisko k části empirické. Záměrem empirického výzkumu bylo 

identifikovat žádoucí jevy při zohledňování učebních stylů během výuky a poté zpracovat 

doporučení pro pedagogickou praxi.  V rámci empirické části aplikuje autor metodu 

kvantitativního dotazníkového šetření a metodu akčního výzkumu. Zjištění empirické části práce 

porovnává autor s výzkumnými předpoklady formulovanými na základě studia a analýzy 

teoretických východisek diplomové práce. Postup řešení práce je standardní pro odborné 
práce a adekvátní zvolenému tématu. 

Výsledky empirických metod jsou zpracovány a interpretovány odpovídajícím způsobem a 
přehledně. Výsledky dotazníkového šetření jsou z hlediska statistického deskriptivní povahy. 
Jde o základní popisnou statistiku, která je kategorizována a doplněna grafickým vyjádřením. 
Obdobně jsou zpracovány a graficky vyjádřena výsledky preferenčních dotazníků. Data jsou 
následně interpretována. Celkově lze interpretaci výsledků považovat za velmi kvalitní. 
Vzhledem k cílům práce a užitým výzkumným metodám je přístup ke zpracování dat 
a jejich interpretaci adekvátní.  

V práci nebyly shledány věcné chyby. Užívání terminologie svědčí o jejím zvládnutí a dobrém 
vhledu do problematiky. Úroveň odborného vyjadřování práce je vysoká.  

III. Výsledky a přínos práce  

Diplomová práce přitom vycházela z předpokladu, že zohledňování učebních stylů má vliv na 
proces a výsledky učení žáků. K ověření tohoto předpokladu byla koncipována jak část 
teoretická, tak (především) část empirická. Vymezení učebních stylů v oblasti pojmové 
i obsahové a metod jejich zjišťování rozpracovává teoretický koncept učebních stylů ústí 
v chápání učebního stylu jako relativně neměnného způsobu učení, který je nezávislý na 
obsahu a dá se vysledovat v různých situacích. V empirické části se diplomant pokusil ověřit, 
zda při respektování učebního stylu dochází k pozitivním změnám v procesu a výsledcích 
učení. Pro splnění tohoto záměru se rozhodl aplikovat model třídění učebních stylů podle 
preferovaných smyslových podnětů. V rámci akčního výzkumu aplikoval diplomant metody, 
které, dle jeho analýzy, odpovídají jednotlivým učebním stylům dané typologie.  Lze 
konstatovat, že diplomová práce naplňuje své zadání a že stanoveného hlavního cíle 
diplomové práce bylo dosaženo z hlediska rozsahu i kvality. Ve stejné kvalitě byly 
naplněny i jednotlivé dílčí cíle. Výsledky práce jsou původní, získané vlastní výzkumnou 
aktivitou a jsou využitelné v teorii i ve školské praxi.  

IV. Zpracování 

Po stránce zpracování je práce vystavěna systematicky, jednotlivé její části na sebe navazují. 
Práce je vystavena logicky a přehledně.  

Pro zpracování práce použil diplomant 50 informačních zdrojů, mezi nimiž jsou bohatě 
zastoupeny zahraniční informační zdroje. Práce s literárními a informačními zdroji je na 
vysoké úrovni, a to jako po stránce výběru, zpracování i využití. 

Stylistika a jazykové zpracování práce je na vynikající úrovni. Obsah práce je přehledný a 
srozumitelný a v práci bylo zjištěno jen několik tiskové chyb. Po grafické i formální stránce 
je práce na velmi dobré úrovni.  



V. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Za hlavní přínos práce jako práce diplomové je odhodlání autora skutečně empiricky ověřit 
platnost šířeji akceptovaného stanoviska, že respektováním stylu učení, lze zlepšit jeho 
průběh a výsledky. V práci není adekvátně zdůvodněno, proč se rozhodl postavit akční 
výzkum na jednoduchém modelu třídění dle preferovaných smyslových podnětů.  Diplomant 
dále aplikoval v rámci akčního výzkumu výukové metody, u nichž předpokládal vztah 
k jednotlivých stylům učení v rámci zvoleného modelu, což provedl s invencí a korektně.     

VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

Proč jste se rozhodl pro model třídění dle preferovaných smyslových podnětů? 

Bylo by možno akční výzkum v daném pojetí opakovat při užití jiného modelu učebních 
stylů?  

VII. Celková úroveň práce:  

Celkově je práce nadprůměrná, a to jak svým pojetím, tak i zpracováním.  Vyzdvihnout je 
třeba logiku rozpracování problémů, cílů a úkolů práce ve vazbě na aplikaci zvolených 
teoretických a empirických metod.  

Práci doporučuji uznat jako práci diplomovou. 

Navrhuji hodnocení práce stupněm:    
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