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      Hlavní motiv této práce je vystižen v anotaci. Jde především o metodiku výchovného 
procesu a o využití možností., které poskytují stávající informační a komunikační technologie 
včetně modelování s podporou výukových programů pro střední vzdělávání s výučním listem 
ve strojírenství. Téma je velmi aktuální.
       Cíle  šetření s respondenty-učiteli vycházejí ze specifikace na str. 199 – 200, jádrem 
šetření  s respondenty-žáky  je  porovnání  přínosu  metod  výuky s podporou  modelových 
přístupů  proti  tradiční  instrukční  metodě  (str.  237,  238).  Cíle  takto  formulované  lze 
považovat podle mého soudu za disertabilní.
       Použitá metodika řešení je založena na postupu, který odpovídá cílům a charakteru oboru. 
Text uvedených hypotéz  pro učitele souvisí s cíli, tedy se zjištěním názoru na jejich činnost při plnění 
vzdělávacích  programů  a  obdobně  lze  charakterizovat  význam  dvou  multimediálních  výukových 
programů pro žáky – jde o implementaci modelových principů do vyučovacího procesu. Výzkum se 
zakládá na srovnání experimentální a kontrolní skupiny. Vycházelo se od pilotážního výzkumu, přes 
předvýzkum až k vlastnímu výzkumu a pro získání dat se využilo dotazníkové metody.
       Formálně  jde o text zpracovaný výbornou češtinou s očekávanou grafickou úpravou. Vytknout 
lze rozmáznutý (zdvojený) text některých stránek. Práce je rozvržena do 9 kapitol a dalších příloh – 
závěry, resumé, seznam použitých pramenů, seznam obrázků, tabulek, grafů a dalších dokumentů a 
bibliografických údajů a v celém průběhu působí dost rozvlekle. Datový materiál a zpracované grafy 
mohly  být  vcelku  bez  problémů  přesunuty  do  přílohy  a  text  doplněn  dalšími  srovnáními  a 
hodnoceními publikací a výsledků jiných pracovišť. 
       Práce má celkem 322 číslovaných stran textu a 12 stran příloh, rozsah považuji za nadměrný. 
Rešeršní  část  využívá  celkem 59 citací  (str.  312 až  316).  Teoretická část  nabízí  obrovský rámec 
poznatků  z pedagogiky,  didaktiky,  historie,  psychologie,  filosofie  a  etiky  a  přiznávám  jí  určitou 
využitelnost  v pedagogickém  procesu.  Pro  nezbytné  návaznosti  v disertaci  mohla  být  výrazně 
zkrácena,  a  to  o  kap.  1,2,3,4  a  6  -vyjma  závěru  odst.  3.3.4,  str.  101  až  105.  Jádrem  disertace 
v teoretické  části  je  kap.  5   (str.  124  až  179),  která  potvrzuje  kvalitní  orientaci  autora  v řešené 
problematice  v tuzemském i  evropském rámci  a  věnuje  se  modelování  jako technologii  vytváření 
profesních kompetencí.
       Dotazy a připomínky :

1. Název práce je příliš široký. Zkuste jej upřesnit.
2. Vyjádřete se k rozsahu práce.
3. Seznam použitých pramenů není proti běžným zvyklostem očíslován.
4. Popisy obrázků se píší podle normy pod obrázky..
.

    Věcně :   Stěžejní  část  disertace představuje empirická část,  uvedená kap.7 (str.  196 a 197) a 
pokračuje  výzkumným šetřením v kap.  8  a 9,  které  se  týká již  komentovaných názorů učitelů   a 
výukových programů pro studenty. Přínosy autor  uvádí na str. 300  až 309 v rozšířené formě a lze 
s nimi  vcelku  souhlasit.  Patří  sem  potvrzení  významu  technologie  modelování  pro  výuku  žáků 
s technickou  profesí,  využití  řady  vlastních  vývojových  diagramů,  popis  modelování  profesních 
dovedností i uvedení obecných požadavků, kladených na školy i na příslušnou výuku. Patří sem též 
úvahy uvedené v souhrnu na str. 310. Disertace je obsahově velmi rozsáhlá a široce aplikovatelná a 
poskytuje významná doporučení pro pedagogickou praxi. Disertant vykonal spoustu užitečné práce.



       Konstatuji, že uvedené výsledky jsou přínosné pro obor a společenskou praxi .  
       Vědecký přínos disertace vidím ve významném vkladu do diskuse o výchově kvalifikovaných 
absolventů učebních oborů pro průmysl a služby a v doporučeních na provedení  systémových 
změn ve vzdělávání žáků učilišť.  Podloženo je to autorovou dlouholetou pedagogickou praxí  ve 
středním odborném školství i provedeným srovnáním se zahraničními modely vzdělávání a řešením 
mezinárodního projektu zaměřeného na využívání multimediálních prostředků ve středoškolské výuce. 
Protože však zkoumaný vzorek je statisticky nevýznamný, je třeba brát všechna zobecnění s určitou 
reservou.
       K publikační činnosti :  Každá fakulta, akreditovaná pro doktorskou formu studia, zpravidla 
vyžaduje  zveřejnění  stěžejních  poznatků  disertace  v renomovaném  odborném  tisku.  Zde  vidím 
jedinou závažnou slabinu této práce – celkem tři tituly ve sbornících, z toho dva v tisku.
       Dotazy a připomínky k věcné stránce :

1. Upřesněte, co Vy sám považujete za originální vědecký přínos a proč.
2. Důvody malé publikační činnosti.                                      
3. Srovnejte změny v rozsahu a hloubce vědomostí, dovedností a návyků absolventů základních 

škol  z pohledu  jejich  dalšího  vzdělávání  v technických  učebních  oborech  za  posledních 
přibližně  30  let.

4. Jaký by měl být současný profil žáka základní školy, nastupujícího do technického učebního 
oboru.

5. Jaký model učňovského školství v rámci států EU považujete na základě studia pramenů při 
tvorbě teoretické části  disertace,  závěrů Vašeho pedagogického výzkumu a pedagogických 
zkušeností za optimální pro naše podmínky? Důvody.

6. Nebylo možno rozšířit vzorek šetření o respondenty ze sousedních států (např. Slovensko).
7. Předložte  k oponentuře  soupis  cílů  Vaší  disertace  s vyjádřením,  jak  byly  splněny.  Bude 

součástí  závěrečného protokolu. Prosím o maximální  stručnost,  v práci  je to rozvedeno do 
mnoha stránek.

        Z Á V Ě R :
       PaedDr. Josef Horák předložil  velmi rozsáhlou práci s původními praktickými 
výsledky.  Splnil  řadu  velmi  široce  komentovaných  a  rozváděných  cílů,  takže  čtenář 
postupně hledá pracně souvislosti. Proto požaduji stručné a pádné vyjádření, které je 
třeba doložit k obhajobě.  Splnil záměry své práce, které jsem definoval v úvodu, má 
potřebné  znalosti  a  zkušenosti  a  prokázal,  že  klasické  výukové  pojetí  je  s hlediska 
dnešních  cílů  vzdělání  v technických  učebních  oborech  málo  efektivní.  Je  schopen 
samostatně vědecky pracovat. Prohlašuji,  že jeho práce splňuje s uvedenou výhradou 
požadavky na tato řízení - zákon č. 111/98 Sb., §47, odst.4 .       
                                             
                                              --    Doporučuji práci k obhajobě.    –

    

  
      V Praze dne 5. srpna 2011.


