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1. Jaké předpokládáte (resp. jaké existují) rozdíly ve výukových strategiích a metodách 

na vysokých školách technického a humanitního zaměření? Čím jsou podmíněny? 

2. Které výukové strategie považujete za obecně použitelné a efektivní bez ohledu na typ 

vysoké školy? 

3. Jak je možno splnit požadavky zkušenostního učení (uváděné na s. 16) při studiu teorií 

humanitních věd? 
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Bakalářská práce Michely Novotné je zaměřena do u nás stále ještě málo tematizované 
oblasti vysokoškolské didaktiky, s akcentem na vysoké školy technického typu. Předesílám, 
že práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce, přesto musím hned zpočátku 
konstatovat, že autorka si na ploše 35 stránek klade dosti široký cíl, který plně neodpovídá 
názvu, ani reálnému obsahu práce (alespoň pokud jde o její empirickou část). Jde jí o 
prozkoumání vybraných strategií výuky na technických VŠ a jejich analýzu (s. 10), ale 
v souvislosti s tím „se zajímá“ též o problematiku strategií výuky v národním a 
mezinárodním měřítku, tématizuje „výukové tendence“ a dotýká se i problematiky učitelské 
profese a profesionalizace. Bylo by asi lepší omezit se v tematickém záběru a tím 
dosáhnout i hlubšího, strukturovanějšího pohledu (např. otázka vztahu mezi profesionalitou 
a „posláním“ učitelů je zela zásadní pro další úvahy o učitelových kompetencích). Problém 
dále spatřuji ve velikosti výzkumného vzorku – autorka zkoumá jedinou VŠ v Pardubicích, 
tzn. měl by být upraven i název práce, jenž by mohl znít např. Strategie výuky na vysokých 
školách s technickým zaměřením – příklad Fakulty chemicko-technologické UP, příp. 
Strategie výuky užívané na Fakultě chemicko-technologické UP. Ani otázky formulované 
jako výzkumné neodpovídají tomu, co se skutečně zkoumá, neb jsou položeny v obecné 
rovině (např. „Které formy výuky jsou na vysokých školách nejčastější?“) 
Teoretická část vymezuje pole zkoumání VŠ didaktiky, výukové metody a jejich filosoficko-
psychologické pozadí v didaktických teoriích a modelech, jakož i problematiku učitelských 
kompetencí a profesionalizace tohoto povolání. Na půdě teorie lze všechny tyto oblasti jistě 
pojednat zároveň, chtělo by to ale jít víc do hloubky a víc přemýšlet o vazbě pojednávaných 
témat na možnosti, které lze realizovat ve výzkumné části práce. Na okraj podotýkám, že 
zásadní součástí konstruktivistického přístupu musí být práce s chybou – nelze tedy konstr. 
hledisko definovat pouze z pohledu „stavění na dosavadních zkušenostech žáka“ a jejich 
prohlubování (s.15) – žákovy zkušenosti a poznatky totiž mohou být zavádějící a vadné. 
Zajímavé je též generalizující pojetí VŠ výuky (přednášky) jako lineární a jednosměrné, kdy 
je prý inteligence pojímána jako prázdná nádoba a učitel jako garant pravdy (s.15) – zde by 
bylo zapotřebí to nějak prokázat v obecné rovině. Možná to tak funguje na technických 
školách, pak by to ale mělo v textu explicitně zaznít (viz otázky k obhajobě). 
V empirické části autorka užívá dotazníkového šetření a také pozorování. Z textu není 
zpočátku jasné, zda byl na webu zveřejněný dotazník přístupný i jiným oborům 
inkriminované fakulty než oboru Zdravotní laborant, na němž probíhalo autorčino 
pozorování. Čtenář se to dozví až při interpretaci výsledků. K metodologii bych neměl 
zásadní připomínky. 
V textu se občas vyskytují zvláštní obraty (VŠ pedagogika je „v zástinu“ (s. 43)), stylisticky 
by bylo dobré práci také vylepšit. Vašutová není Jarmila, nýbrž Jaroslava (s. 10). Vcelku 
však text odpovídá požadavkům běžně kladeným na tento typ kvalifikační práce. Je dobře 
strukturovaný, přehledný a je z něj cítit autorčino zaujetí pro věc. Pozorování jsou 
zaznamenána a interpretována korektně, oceňuji snahu neodbýt Závěr. Otázkou je, proč 
autorka v textu užívá plurálu tam, kde popisuje svoje vlastní cíle a aktivity. Teoretická část 
s porozuměním, byť velmi letmo, zmiňuje nevlivnější koncepce za posledních několik 
desetiletí a prokazuje obeznámenost autorky se studovanou problematikou. Doporučuji 
proto bakalářskou práci M. Novotné k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


