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Téma diplomové práce předkládá problematiku osobnostní a sociální výchovy a z hlediska řešení ve vztahu k
práci současné školy je aktuální a významné. Autorka řeší problematiku OSY komplexně, analyzuje ji ve vztahu k
procesům kurikulární reformy a především jako nedílnou součást vyučování, zároveň obrací pozornost na metodické
aspekty práce v OSY v prostředí současné základní školy. Metodou dotazníkového šetření autorka zjišťuje, do jaké
míry ovlivnila výuka OSY na konkrétní škole kvalitu rozvinutých kompetencí žáků.
Práce je logicky členěna na dva základní tematické celky, na část teoretickou a část empirickou. Vlastní text
práce je přehledně strukturován. V teoretické části autorka systemizovala poznatky z odborné literatury, jež se váží k
tématu OSY především jako průřezové téma ve školním vzdělávacím programu. Teoretická část je zpracována na
velmi dobré úrovni. Autorka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou, výběr pramenů je dostatečný.
Těžiště práce spočívá především v poměrně zdařilé výzkumné části. Lze konstatovat, že empirická část tvoří
jádro práce, je propracovaná, autorka jasně formuluje cíl průzkumu, hypotézy a charakterizuje metodiku výzkumu.
Realizované dotazníkové šetření je poměrně rozsáhlé, autorka použila celkem 5 druhů dotazníků vlastní konstrukce. Je
třeba ocenit především zpracování dotazníkového šetření. Autorka prokázala schopnost pracovat se zvolenou
metodou. Získaná data jsou zpracována se značnou pozorností. Praktická část práce vykazuje jisté prvky případové
studie.
Analýza a interpretace získaných dat je velmi dobře zpracována. Na základě vyhodnocených výsledků
dotazníkového šetření cestou kvantitativní a kvalitativní analýzy autorka předkládá komplexní pohled na význam
OSY na konkrétní základní škole.

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Text vhodně doplňují přehledné tabulky a grafy. Jazyk
práce je jasný a srozumitelný.
Vzhledem k tomu, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji k obhajobě a v
závislosti na výsledku obhajoby navrhuji hodnocení: velmi dobře
Otázka k obhajobě:
1.

Uveďte přednosti a meze zvolené výzkumné metody vzhledem k cíli práce.

Které další metody by byly vhodné jako doplňující a proč?
V Praze 14.5.2010
PaedDr. Nataša Mazáčová, PhD.

