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Celkové hodnocení práce:
Výběr tématu a typu BP: 
Pozitivně hodnotím volbu tématu: zaměření BP na vysokoškolskou pedagogiku a didaktiku 
není časté. Za pozitivní – vzhledem k malé informovanosti o tématu vzdělávání na VŠ 
s technickým zaměřením – považuji i volbu teoreticko-empirického typu bakalářské práce.
Komentáře k teoretické části:

 Teoretická část má celkem přehlednou strukturu, výkyvy se objevují v konzistenci 
výkladu problematiky. Např. již od počátku by měla být jasnější provázanost tendencí 
ve výuce se strategiemi výuky, text v těchto partiích by měl být zřetelněji veden 
k vysokoškolské problematice, v kapitole o tendencích se mísí informace o tendencích 
s informacemi o principech atp. Soudím, že v kapitole o vzdělávání a výuce by měla 
být věnována větší pozornost podstatě vytváření příležitostí pro učení 
vysokoškolských studentů, zejména na technických školách, s oporou o zahraniční 
zdroje (které má autorka v seznamu literatury, málo je však využívá).

 Jádrem teoretické části je tematika výukových strategií (viz název práce). Přehlednosti 
by prospělo, kdyby autorka hned na počátku této kapitoly objasnila, jak uchopí 
tematiku forem a metod: zde jsou prezentovány formy VŠ vzdělávání (přednáška, 
seminář atp.) a poté připojeny formy z hlediska interakčního (frontální aj.), nejsou 
prezentovány jasněji souvislosti, nejsou zřetelněji předkládány možné problémy. V 
textu je naznačeno, že ve strategiích výuky (nejsou zde nijak přesně definovány, takže 
lze jen obtížně přejít k jejich empirickému šetření) půjde o formy a metody: výklad 
metod však v teoretické části není předložen.

 Diskuse není forma výuky, ale metoda. (s. 27)
 V textu lze nalézt stylistické neobratnosti, určité  informační nepřesnosti, překlepy, 

zejména v seznamu literatury. (Autorka např. píše o vývoji VŠ pedagogiky (s.12), 
z kontextu však vyplývá, že jde spíše o proměny VŠ sektoru aj. )

Komentáře k empirické části a závěrům
 Empirická část představuje určitý vhled do problematiky forem vzdělávání na VŠ a 

okrajově se týká i vedení výuky). Je zde patrná menší poučenost autorky o 
pedagogickém výzkumu (projevuje se v logice cílů – výzkumných úkolů atp.) Na 
straně druhé však přináší některé zajímavé, málo předpokládané  informace o formách 
studia (chybějící praxe, způsob ukončování praxí, rigidní uzpůsobení seminářů atp.). 
Zajímavý je také vhled získaný pozorováním, který vede k interpretacím týkajícím se 
(ne)aktivní učební činnosti.

 Závěry textu předkládá autorka jako shrnutí obou částí, tj. nepokouší se o vztahy mezi 
teoretickými východisky a empirickým šetřením.

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
 Prosím autorku, aby vymezila koncept výukových strategií (vlastní hledisko použité 

v práci, jiná hlediska).
 Jak se promítají tendence ve výuce do výukových strategií (obecně, v empirickém 

šetření)?

Závěr posouzení  bakalářské práce:
Z textu vyplývá, že autorce je téma blízké, zajímá ji: rozhodně jde o téma, které stojí za to 
dále zkoumat.  Moje komentáře nechť jsou brány jako možné náměty pro další činnost
autorky. 
Doporučení k obhajobě: doporučuji
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře
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