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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 
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výsledků v praxi 
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Vhodnost prezentace závěrů práce 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Co je základními idejemi teorie Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina? V čem 
jsou meze a možné limity této metody? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka se v teoretické části diplomové práce zabývala psychologickými základy školního 
učení. Uvedla změny, k nimž v současné době dochází, popsala také jak se tyto změny 
projevují v kontextu školního učení. Dále představila program Instrumentálního obohacování 
Reuvena Feuersteina, jenž je založen na myšlence mediačního učení. V empirické části 
představila vlastní výzkum, jehož předmětem bylo ověřování principů programu 
Instrumentálního obohacování v podmínkách školního učení. Autorka vlastně zjišťovala, zda 
jsou klíčové mechanismy programu Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina 
jednou z možností, jak rozvíjet učební kompetence žáků. Práce je podrobným popisem 
metody R. Feuesteina. Z drbných připomínek lze uvést: Autorka mohla být místy laskavější 
ke čtenáři a výklad projasnit, zpřesnit, doplnit názornými příklady. Na s. 52 hovoří o platných 
čs. normách, ale není jasné, co má na mysli, na s. 59 začíná kapitola uvozovkami, ale ty 
nikde nekončí. 
Kladem práce je důkladná obeznámenost s problematikou - a to jak teorie R. Feuersteina, 
tak jeho žáků a následovníků. Samotná teorie je dnes ve světě vlivnou a diskutovanou 
záležitostí, i když práce naznačuje, že jde stále o otevřenou záležitost. Autorka realizovala 
poměrně pracný a náročný výzkum, který je vhodné ocenit. Celá práce je přínosem pro 
teorie kognitivního vývoje dítěte; přináší cenné podněty k zamyšlení. Práce splňuje 
požadavky kladené na diplomové práce a lze ji doporučit k obhajobě. 
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