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     Předložená práce je zaměřena na aktuální problematiku odborného vzdělávání ve 
středních odborných učilištích. Snižování zájmu o tento druh studia, případně zánik 
některých  oborů/řemesel,  se  v posledních  letech  stává  v České  republice  velmi 
diskutovaným problémem. Autor se snažil využít svých dlouholetých zkušeností  a 
přispět ke zvýšení úrovně vzdělávacího procesu prostřednictvím nových podnětů v 
oblasti  didaktiky,  zejména  využitím  některých  nových  vyučovacích  prostředků  a 
metod. 

     Celkově je práce  zbytečně rozsáhlá (322 stran). V teoretické části jsou kapitoly, 
které se bezprostředně netýkají zvolené problematiky a nejsou tak zcela nezbytné. 
Ale  autor  chtěl  bezpochyby  dokázat  svoji  širokou  znalost  odborné  problematiky 
v oblasti  organizace středního školství  i  v oblasti  řešení pedagogických problémů. 
Zde  lze  konstatovat,  že  se  mu  to  vcelku  podařilo.   Zajímavou  problematikou 
z hlediska  tématu  práce  se  autor   zabývá   v  kap.  3  (s.  57-70).  Jeho  pohled  je 
kvalifikovaný a dokládá dlouholeté zkušenosti v oboru. Nastiňuje konkrétní problémy 
učňovského  školství  a  jejich  dopad  na  trh  práce.  Zabývá  se  změnami  struktury 
vzdělávací nabídky, kterou dokládá číselnými údaji a návazně analyzuje rámcové i 
školské  vzdělávací  programy.  Přínosem  je  též  srovnání  systémů  odborného 
vzdělávání  v některých státech Evropské unie.  Údaje jsou dobře interpretovány a 
doloženy grafy.  Pro vlastní pedagogickou praxi je významnější závěr kap. 3.3.4 (s. 
101-105),  kde  se  autor  zabývá  konkrétními  požadavky  na  profil  absolventů 
odborného vzdělávání (kompetence, odborná flexibilita apod.).
     

Zásadní složkou teoretické části práce je kap. 5, která zpočátku dokládá velmi 
dobrou orientaci autora v řešené problematice, a to jak v českém, tak i v evropském 
rámci.  Zabývá  se  velmi  kvalifikovaně  klíčovými  kompetencemi  v  rámcových 
vzdělávacích programech středního odborného vzdělávání a diagnostikou profesních 
kompetencí ve vztahu k preferencím zaměstnavatelů. Část kapitoly pod označením 
5.3 je věnována modelování, jakožto výukové technologii.  Autor se zde podrobně 
zabývá  touto  problematikou  a  své  úvahy  dokládá  řadou  vlastních  vývojových 
diagramů.  Lze  kupodivu  konstatovat,  že  v  této  stěžejní  podkapitole,  která 
koresponduje s názvem práce, není v textu použita téměř žádná odborná literatura. 
Uváděné dva odkazy (Berka 1967 – s. 142, Švec 1984 – s. 161) svědčí spíše o tom, 
že  tato  metoda  je  pro  odborníky  v oblasti  pedagogiky  neznámá,  či  nepoužívaná. 
Přesto, že se „modelování“ vyskytuje i v názvu práce a dále v úvodu (s.17) je uváděn 
příbuzný termín “technologie modelových zaměstnání“, nejsou nikde v textu uvedeny 
obecně platné a uznávané definice jako základ vědeckého zkoumání. Proto se jeví 
sporné tvrzení na s. 234, že „modelování je moderní výukovou technologií“.

     Jinak lze konstatovat, že v ostatních kapitolách teoretické části práce pracuje 
autor dobře s odbornou literaturu, i když neobvykle kombinuje dva různé způsoby 
odkazů a citací.  V textu vhodně odkazuje na autory,  ale mnohé z nich  kupodivu 



vůbec neuvádí v seznamu použité literatury. Např. Gadamer (s.22), Patočka (s.27), 
Dostál  (s.31),  Kun,  Pospíšil  (s.34),  Kouba,  Kulič  (s.37),  Čáp,  Boetcher  (s.  38), 
Lorenz,  Morin  (s.  44),  Moore  (s.110),  Jůva  (s.111)  atd.  Tento  způsob  bohužel 
poněkud znevažuje autorovo úsilí a připomíná citace tzv. „z druhé ruky“, nebo přímo 
použití jiných, převzatých textů.

Empirická  část práce  je  uvedena  krátkou  kapitolou  (s.  196-197),  na  kterou 
navazuje  popis  dvou  výzkumných  experimentů  provedených  autorem.  Výzkumné 
šetření popsané v osmé kapitole (s. 198-233) dokládá, že doktorand zvládá metody 
vědecké  práce.  Zde  považuji  za  nutné  poznamenat,  že  formulace  hypotéz  sice 
koresponduje  s  cíli  výzkumu,  tedy  zjištěním  různých  názorů  učitelů,  ale  úkolem 
hypotéz je nejen ověřovat tvrzení, ale hledat více souvislostí mezi fakty. Proto bych 
zde  předpokládal  promyšlenější  formulace.  Pro  získávání  dat  byla  využita 
dotazníková  metoda  (18  položek,  70  oslovených  respondentů,  z  nichž  66 
respondentů  dotazník  úplně  vyplnilo).  Některé  formulace  v dotazníku  (položky 
5,6,7,8)  ale  přímo vybízejí  k jednoznačné odpovědi.  Jinak statistické zpracování  i 
analýza získaných dat jsou v souladu se zásadami vědecké práce i když jde pouze o 
popisnou statistiku. 
Obdobně lze charakterizovat  rovněž výzkumné šetření popsané v kap. 9 (s.  234-
299),  kde  byly  ověřovány  dva  multimediální  výukové  programy.  Výzkumný 
experiment  je  zde  založen  na  srovnání  experimentální  a  kontrolní  skupiny.  Na 
pilotážní  průzkum  navazuje  předvýzkum  a nakonec  vlastní  výzkum,  když  pro 
získávání  dat  byla  využita  dotazníková  metoda  (16 položek,  14  respondentů  v 
experimentální skupině, 13 respondentů v kontrolní skupině). Statistické zpracování i 
analýza získaných dat  jsou v souladu s elementárními  zásadami  vědecké práce. 
Malý počet respondentů znemožňuje zobecnění výsledků získaných tímto šetřením, 
nicméně provedení celého výzkumu dokládá, že doktorand tuto problematiku zvládá.
Stručně, jasně a konkrétně formulovaný závěr (s. 300-309) je věnován především 
vyhodnocení obou výzkumných experimentů a z nich vyplývajících doporučení pro 
pedagogickou praxi.

Závěr
Autor práce využil teoretické poznatky obecné i oborové didaktiky a své dlouholeté 
pedagogické  zkušenosti.  Analyzoval  současný  stav  vzdělávání  na  středních 
odborných učilištích a provedl dílčí komparaci i se zahraničními modely vzdělávání. 
Provedeným pedagogickým výzkumem prokázal, že klasické předmětové pojetí je z 
hlediska cílů vzdělání v učebním oboru obráběč kovů málo efektivní. Jím navržené 
změny  edukace  a  edukačního  prostředí  mohou  být  přínosem  pro  pedagogickou 
praxi. Text nemá výrazné formální, grafické ani gramatické nedostatky. Předložená 
práce, přes některé nedostatky uvedené v předešlém textu, odpovídá svým obsahem 
obecným požadavkům na disertační práce. Byla bezesporu psána s velkým úsilím a 
dokládá osobní zaujetí autora pro danou problematiku.

Doporučuji práci k obhajobě.
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