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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 Cíl práce i dílčí výzkumné otázky jsou jasně stanoveny, autor je v celém textu systematicky 

sleduje a vyvozuje z nich závěry. Práce je rozdělana na teoretickou a analytickou část s robustní 

přílohou. Práce je přehledně strukturována, oceňuji shrnutí klíčových poznatků na konci kaţdé její 

části. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Vyuţívá i cizojazyčné texty? 

 Autorka se opírá především o anglicky psanou literaturu zabývající se zkoukanou 

problematikou. Většina z nich je relevantní vzhledem k náplni práce,  počet zdrojů je zcela 

dostatečný, překračuje standard bakalářských prací. Některé zdroje jsou jiţ vzhledem k rychle 

měnícím se podmínkám ve zkoumané oblasti zastaralé (studie z roku 2001).  

 

3. Jaká je kvalita pouţitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Kvalita pouţitých dat je problematická v několika ohledech: 

 Důvody, kterými autor argumentuje výběr cílové populace (56-57) povaţuji za zavádějící, či 

přenejmenším neúplné. Jak totiţ uvádí na svém veřejně dostupném profilu, je autor sám 

absolventem školy a v současné době na ní pedagogicky působí. Jde sice o standardní 

postup v případě závěrečných prací, ale v práci by tento důleţitý fakt měl být uveden 

(protoţe nešlo o náhodnou volbu ZŠ splňující výběrová kritéria). 

 Cílovou populací je jedna školní třída, přičemţ bylo dotázáno 17 z 22 studentů. Autor 

diskutuje omezení zobecnění, přesto jsem však toho názoru, ţe získaná data není moţné 

zobecňovat ţádným způsobem. 

 Analytická část se pak v zásadě omezuje na jednorozměrnou frekvenční analýzu, coţ je 

dáno právě velikostí výzkumného souboru. To povaţuji v důsledku za hlavní nedostatek 

celé práce. Ojediněle pouţité neparametrické korelace či shluková analýza jsou 

přinejmenším problematické (sice nemůţeme říci, ţe existuje pevně stanové n, od kterých 

lze tyto metody pouţívat, obecně ale literatura hovoří o n alespoň 30). 

 Uvádění výsledků v % je matoucí. Dočítáme se, ţe 6% či 12% ţáků preferuje xy, nicméně vţdy 

jde o 1 či 2 jedince. To pro čtenáře můţe být zavádějící. Osobně bych preferoval uvádění počtu 

odpovědí v číslech, nikoliv v procentech.  

 



 

 

Na druhé straně je třeba vyzdvihnout čistotu a preciznost práce v těchto ohledech: 

 Údaje jsou řádně uváděny a odkazovány. 

 Dotazník je kvalitně připraven, otázky jsou velmi dobře zvoleny i s ohledem na cílovou 

populaci (jedině snad dělení jedné baterie na dvě stránky by bylo moţné odstranit). 

 K práci je v IS transparentně připojen zmíněný instrument i datový soubor.  

 Součástí celé práce bylo také vypracování závěrečné zprávy pro školu, která bakalantovi 

poskytla prostor pro sběr dat. Tato zpráva není přímo součástí bakalářské práce, ale povaţuji 

za důleţité ji zmínit, protoţe škola tak získala významnou zpětnou vazbu a je velmi 

pravděpodné, ţe umoţní sběr dat  v budoucnu i našim dalším kolegům (řečeno odborným 

ţargonem, nedošlo k zanesení terénu, coţ bohuţel není samozřejmostí).  
 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něţ autor/ka opírá závěry, k nimţ dospěl/a? 

 Z argumentace je zřejmé, ţe se bakalant v poli, o kterém píše, pohybuje s jistotou, dokáţe o 

něm přemýšlet a zajímavým způsobem kloubit zíáskané poznatky. Teoretická část práce má sice 

výrazně blíţe k veřejné politice neţ sociologii, to ovšem rozhodně není na textu na škodu.  

 V tomto ohledu si dovolím čtyři komentáře výhradně diskusního charakteru: 

 Autor v celkovém pohledu přistupuje k vyuţívání ICT ve výuce poněkud nekriticky (ale 

rozhodně není sám) jakoţto k technologii, která jaksi sama od sebe („správným vyuţitím“) 

změní procesy vzdělávání k lepšímu. Problém je na straně pedagogů, kteří je neumí 

vyuţívat. Domnívám se, ţe a) nejde jen o problém pedagogů (oni také nepíší učebnice, jen 

je vyuţívají, poţadavkem vlastně je, aby kaţdý psal vlastní učebnici), b) osobní kontakt a 

variabilitu učebních metod nelze nahradit ICT technologiemi (nehledě na to, ţe současný 

trend efektivního vyuţití ICT jasně ukazuje, ţe projektor není vhodné participativní 

médium, ţe je přinejmenším vybavit kaţdého ţáka tabletem). 

 Jako jednu ze základních výhod pak uvádí individualizaci učebního procesu.Jde však 

opravdu individualizaci? Není vyuţívání těch samých vzdělávacích nástrojů naopak 

homogenizací, která je zabalená do kabátku jakési moţnosti individuálního nastavení? 

 V částech o podvádění je uváděna příprava taháků. Text ale ignoruje stav, kdy je příprava 

taháku omezena na pořízení kopie jiţ hotového taháku, které je velmi rozšířené, dokonce je 

určitým standardem. Text pak nabízí stereotypní představu taháku jako velmi uţitečné 

učební pomůcky. 

  

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 Autorka odlišuje svá tvrzení od tvrzení převzatých, zdroje jsou řádně citovány, na převzatá 

data je v práci odkazováno. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náleţitostí? 

K formálním náleţitotem jen dvě poznámky méně významného charakteru: 

 Pouţití obručového grafu je nevhodné – graf v tomto formátu je zcela nepřehledný.  

 Popisky k jednotlivým grafům nejsou dostačující (měla by být uvedeno celé znění otázky a 

n). Je diskutabilní, zda je vhodné pro n=17 uvádět výsledky v procentech (v některých 

případech uváděná desetinná místa rozhodně nejsou na místě). 

K formální stránce práce mám několik dalších výhrad. Protoţe však nejsou pravidla v tomto směru 

pevně stanovena, neberu toto v potaz při hodnocení práce.  

 Citační a odkazový aparát je sice konzistentní v celé práci, ale pro čtenáře zcela nepřhledný. 

Nutí neustále listovat do příloh pro ověření jakéhokoliv odkazů i grafů.   

 Práce je celkově velmi rozsáhlá (136 stran, řádkování 1), s ohledem na její cíl by podle 

mého soudu mělo být zvoleno úspornější řešení. Práce by tak byla čtivější a přehlednější 

(např. seznam literatury je zcela zbytečně uváděn třikrát v různé podobě na str.  81-88 a 126-

136). Seznam také budí dojem, ţe autor pouţil přes stovku zdrojů, coţ je nicméně dáno tím, 

ţe některé jsou odkazovány vícekrát.  



 

 

 Pojmenování proměnných v datovém souboru neodpovídá proměnným v dotazníku a značně 

komplikují práci s daty (tedy v tomto případě jejich kontrolu). 

 

   

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 Ţádné. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 V rámci obhajoby práce navrhuji zaměřit se na diskusní okruhy uvedené v bodu 4 a na 

moţnosti zobecnění sebraných dat.   

 

Celkové hodnocení práce: 

 Bakalářská práce Jakuba Růţičky splňuje poţadavky na bakalářskou práci kladené, práce je 

celkově precizně zpracována. Její předností je teoretické zakotvení, slabinou práce je pak 

zpracování dat, respektive velikost výzkumného souboru, která neumoţňuje propracovanější 

analýzu. 

 Vzhledem k tomu, ţe bakalant prokázal schopnost orientace v oboru, práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuju ji hodnotit jako výbornou 

 

  

 

V Praze, dne 9.8.2012      Podpis: 

 


