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 Diplomová práce Jana NOSKA Problémové úlohy v učivu 
elektrotechniky je zpracována v rozsahu 100 stran textu (obsahujících souhrn, 
obsah, vlastní text práce, seznam použitých informačních zdrojů, seznam 
obrázků, seznam tabulek, seznam grafů i seznam příloh) a 13 stran příloh. 
 
 Práce je věnována otázkám problémového vyučování ve vzdělávací 
oblasti Člověk a svět práce v oblasti učiva zaměřeného na elektrotechniku. 
Diplomant čerpal informace z výuky příslušných předmětů na fakultě, z 
odborné literatury, z internetu i z vlastních zkušeností z pedagogické praxe. 
 
 Návazně na úvod je práce vhodně rozčleněna do patnácti na sebe 
navazujících částí a závěr. Úvodem diplomant, v návaznosti na vývoj poznatků 
o výchovně vzdělávacím procesu, stručně zdůvodňuje potřebu souborného 
zmapování možností problémového vyučování v uvedené oblasti. Prvých devět 
kapitol shrnuje z různých úhlů pohledu názory moderní pedagogiky na 
problémové vyučování. Na desátou kapitolu, která je věnována platnému 
kurikulu, a tudíž je zákonitě spíše kompilačního charakteru, navazují čtyři 
kapitoly, související jednak teoreticky, ale především konkrétně, s 
pedagogickým výzkumem; ten je těžištěm předložené práce, přičemž diplomant 
zde zvolil experimentální metodu s ověřením rozsahu poznatků žáků 
prostřednictvím nestandardizovaného testu. Patnáctá kapitola je věnována 
návrhu úprav výuky, jak vyplynuly z ověřování příslušné části učiva. Závěrem 
diplomant hodnotí splnění předpokladů hypotéz a shrnuje výsledky své práce. 
 
 Posuzovaná diplomová práce je rozsáhlá, přičemž vzájemné vztahy 
pedagogiky a elektrotechniky jsou pojímány s potřebným nadhledem budoucího 
absolventa studia učitelství. Diplomant prokázal schopnost využít při 
zpracování práce své vědomosti z vysokoškolského studia i z předchozího 
studia na střední průmyslové škole elektrotechnické. Práce je na výborné 
grafické úrovni, a to jak v tištěné podobě, tak i v podobě elektronické. 
 
 Diplomant přistupoval k plnění svého diplomového úkolu svědomitě. 
Studoval zadanou literaturu a průběžně konzultoval aktuální problémy nejen se 
mnou, ale rovněž s dalšími pedagogy, přičemž následně na základě toho 
upravoval svoji práci. Vzhledem k tomu, že učivo bylo ověřováno na 
jednotlivých školách až v tomto roce, představovaly pro něho závěrečné fáze 
plnění diplomového úkolu vskutku vysoké pracovní nasazení. Diplomový úkol 
splnil. 



 
 Na základě všech shora uvedených skutečností doporučuji po 
komplexním zvážení diplomovou práci k obhajobě. 
 
V Praze dne 19.4.2010 


