
Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Aleše Bartoně na 
téma „Diagnostika vybraných prekonceptů k technické 

výchově žáků 5. tříd ZŠ“ 

Autor této práce zvolil aktuální a společensky významné téma, neboť s neudržitelným 

rozvojem techniky a technologií se také technické vzdělávání žáků dostává do popředí 

a zaslouží si inovativní přístupy tak, aby bylo možné vzdělávat žáky nejen k manuální 

zručnosti, ale také k rozvoji jejich rozumových schopností. Vychází přitom z Rámcových 

vzdělávacích programů a oblasti Člověk a svět práce. 

V rigorózní práci autor zdůrazňuje potřebu řešit následující problém praxe: v technickém 

vzdělávání žáků na základních školách se nevěnuje dostatek pozornosti rozumovým 

schopnostem žáků o základních technických pojmech, což je dáno přístupem k výuce 

zaměřené pouze na rukodělné činnosti. Autor se zaměřuje na prekoncepty, jež si žáci vytvářejí 

o objektech: dřevo, ruční brzda, dále o prekonceptech, jež si žáci vytvářejí k činnostem lepení 

a řezání z hlediska vlastností materiálů jako je pevnost a tvrdost, recyklace materiálů 

a bezpečnost při práci. V celé práci tak průběžně zaznívá důležitost analyzovat tyto 

prekoncepty žáků, aby bylo možné účinně vést výchovně vzdělávací proces v oblasti 

technické výchovy a měnit původní prekoncepty žáků na vědecká poznání. Ve výzkumné 

části práce se pak soustřeďuje na diagnostikování těchto prekonceptů žáků.  

Bohužel formulace hlavního cíle práce není jednoznačná a přesná vzhledem ke skutečnému 

obsahu celé rigorózní práce. Autor uvádí na s. 10 v kapitole 1: „Cíle rigorózní práce“:  

„Analyzovat vybrané žákovské prekoncepty v oblasti technické výchovy na primárním stupni 

škol, které odpovídají vymezení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání.“ 

Vzápětí v závěru stejného odstavce uvádí tučně: 

„Za hlavní cíl lze považovat zpracování návrhu, jak přispět ke zlepšení způsobu výuky 

technické výchovy na prvním stupni základní školy a podpořit mentální zastrukturování 

daných pojmů u jednotlivých žáků“.  

Rigorózní práce však žádný zpracovaný návrh neobsahuje a ani jej ve výzkumu neověřuje, jak 

by se předpokládalo při stanovení takového cíle. Práce je spíše zaměřená na analýzu těchto 

prekonceptů vzhledem k pojetí výuky a ve výzkumu na jejich ověření a diagnostikování. 

Formulace dalších dílčích cílů je velmi nepřesná a mnohdy je zaměňována za úkoly, které 

z dílčích cílů vyplývají. Např. dílčí cíl uvedený na s. 11:  

„Realizované výzkumy – uvést nejzajímavější zjištěné výsledky v rámci uskutečněných českých 

i zahraničních výzkumů, které slouží jako inspirace při realizaci výzkumu.“ 

Část těchto stanovených dílčích cílů – úkolů pak není v práci naplněno. Např. v kapitole 1.2 

v části 4 je uvedeno:  

„Navrhnout uplatnění výsledků výzkumu v běžné školní praxi.“ 

Ve výzkumné části práce však tato doporučení pro další pedagogickou praxi chybí a stejně tak 

není uveden přínos práce.  

Při podrobném hodnocení celé struktury práce a obsahu jednotlivých kapitol uvádím 

následující zjištění: 



1. V úvodu práce správně autor popisuje společenskou významnost řešeného problému 

a poukazuje na důležitost diagnostikování žákovských prekonceptů v technickém 

vzdělávání na prvním stupni základní školy, neboť jedině takto lze hlouběji 

proniknout do chápání poznatků dítěte a tím zefektivnit výuku.   

Teoretický a praktický přínos práce však nezaznívá jasně ani v úvodu ani v závěru 

práce. 

2. V teoretické části práce autor: 

a) prokazuje schopnost pracovat s literárními odkazy a získané teoretické poznatky 

jasně formuluje a podle stanovené normy ISO 690 uvádí také zdroje citací; 

b) zaměřuje se na různé oblasti, které s tématem práce souvisí a hledá možnosti 

jejich uplatnění vzhledem k přístupům k výuce v technickém vzdělávání žáků na 

prvním stupni základní školy např. konstruktivismus a pojetí výuky, koncepty, 

prekoncepty a jejich pojetí. Přitom řádně uvádí nové pojmy a dokáže hledat 

souvislosti v literárních pramenech s ústředním tématem rigorózní práce; 

c) na základě teoretické části práce pak vyvozuje výzkumnou část, ve které 

analyzované prekoncepty žáků ověřuje, diagnostikuje. V této části práce uvádí 

také výzkumy realizované u nás i v zahraničí. Přitom vychází z předvýzkumu, ve 

kterém jsou již identifikovány následující prekoncepty žáků o pojmech: dřevo, 

ruční brzda, o vlastnostech: pevnost, pružnost, o činnostech: lepení, řezání a o 

recyklaci materiálu a bezpečnosti při práci.  

3. Ve výzkumné části práce autor: 

a) uvádí cíl výzkumu již s jasným obsahem, formulace na s. 11, v kap. 1.2 je však 

vhodnější a lépe formulovaná než v kapitole 5: Cíle a úkoly výzkumu na s. 87:  

„Hlavním cílem kvantitativního výzkumu byla především kvantitativní diagnostika 

prekonceptů v oblasti technické výchovy a zjištění, zda tyto pojmy, které jsou 

předmětem šetření u žáků, tedy žákovské pojetí prekonceptů, jsou ve shodě 

s vymezením učiva ve vzdělávacím kurikulu reprezentovaným Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.“   

b) nedostatečně charakterizuje vzorek výzkumu – zejména z čeho vychází jeho 

náhodný výběr. Pouze nepřehledně popisuje vzorek výzkumu na s. 87 a bez 

souvislé návaznosti na s. 96 – 97, kde jsou školy rozděleny do 3 skupin podle 

počtu obyvatel; 

c) v kapitole 5. 1 uvádí definice pojmů podle technického slovníku: dřevo, ruční 

brzda, pevnost, pružnost, lepení, řezání, recyklace materiálů, bezpečnost při práci 

(s. 88 – 90), které patří do teoretické části práce, ze které výzkumná část vychází. 

Zde stačilo vyjmenovat sledované prekoncepty; 

d) stanovuje celkem 6 hypotéz, nepřiřazuje však k jednotlivým hypotézám metody 

výzkumu, kterými byly hypotézy verifikovány. Tyto metody výzkumu uvádí 

pouze souhrnně; 

e) metody výzkumu popisuje v samostatné kapitole, podrobně je charakterizuje, ale 

neodkazuje se na konkrétní přílohy, jež jsou k práci přiloženy. Použité dotazníky 

nejsou dostatečně validovány např. zdůvodněním jednotlivých položek dotazníků, 

pouze se autor odkazuje na zkušenosti konzultantky práce a zkušenosti jiných 

řešitelů této problematiky (s. 99); 



f) použité statistické metody při verifikaci hypotéz jsou na dobré úrovni (tj. využití 

nulových a alternativních); 

g) výsledky výzkumu však autor uvádí zcela nepřehledně do více kapitol a zcela 

ignoruje nezbytnost uvádět výsledky výzkumu s jednoznačným stanoviskem, zda 

stanovená hypotéza byla přijatá či odmítnutá. Autor chybně často uvádí, že 

alternativní hypotéza byla přijatá částečně (např. na s. 103, ale i dalších), což není 

možné, neboť výsledek ověřování hypotéz musí být zcela jednoznačný, buď 

hypotézu přijímáme, nebo odmítáme. Pro srozumitelnost a dohledání se výsledků 

výzkumu a jejich interpretace postrádám v práci tyto kapitoly:  

i. Výsledky výzkumu – ke každé hypotéze uvést příslušné údaje nejlépe 

v tabulkách a s jasnou formulací výsledku - přijetí nebo odmítnutí stanovené 

hypotézy. V této kapitole se již vlastní komentáře neuvádějí, k tomu slouží 

následující kap. 

ii. Intepretace výsledků výzkumů, kde jsou již uvedeny vlastní komentáře 

k výsledkům výzkumu a také, co z toho vyplývá pro další pedagogickou praxi. 

4. Závěr rigorózní práce nevyznívá srozumitelně a stručně přehledně, neboť zde autor 

neuvádí jednoznačné výsledky přijetí nebo odmítnutí stanovených hypotéz (od s. 158) 

a opět chybně uvádí formulace pro statistické vyhodnocování hypotéz alternativních či 

nulových na hladině významnosti … s nejednoznačným výsledkem „částečně přijatá“. 

Interpretaci výsledků výzkumu lze nakonec nalézt v této závěrečné kapitole (asi od s. 

161), ale bez doporučení pro pedagogickou praxi a postrádám zde uvedený přínos 

práce. 

Slabší stránkou rigorózní práce je nepřehlednost jednotlivých kapitol, což se nejvíce 

negativně projevilo v empirické části práce při vyhodnocování výsledků výzkumů 

a vyvozování nejednoznačných závěrů z nich a chybějících doporučení pro další 

pedagogickou praxi. Přínos práce bohužel není také uveden. Z práce je zřejmé, že se autor 

zabývá problematikou dlouhodobě, neboť porovnává výsledky výzkumu z diplomové práce 

s výsledky výzkumu uvedenými v této rigorózní práci, což velmi oceňuji.  

Při obhajobě této práce doporučuji vyjádřit se k výše uvedeným nedostatkům a uvést 

doporučení pro praxi. 

Závěrečné hodnocení: 

V celkovém hodnocení práce lze konstatovat, že si autor pro svoji práci zvolil náročné téma, 

při jehož zpracování vycházel ze svých zkušeností z pedagogické praxe. Autor v práci 

prokázal schopnost pracovat s teoretickými i praktickými poznatky, včetně práce s literaturou. 

Práce je členěna obvyklým způsobem, svým rozsahem a věcnými i formálními ukazateli 

kvality lze práci jako rigorózní přijmout i přes nedostatky uvedené výše zejména ve 

formulacích cílů práce, nepřehledné a nejednoznačné interpretace výsledků výzkumu a s tím 

související chybějící závěrečná doporučení pro další pedagogickou praxi konstatuji, že 

rigorózní práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a proto rigorózní práci 

- doporučuji k obhajobě 

 

V Praze dne 26. srpna 2011        

                                            

            PaedDr. Anna Martinková, PhD.  


