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Úvodní charakteristika rigorózní práce a jejího autora 
Rigorózní práce (RP) Mgr. Aleše Bartoně je věnována tématice, jejíž  význam v současném 
i v budoucím základním vzdělávání je nezpochybnitelný. Autor vystudoval obor učitelství 
pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích. V diplomové práci 
realizoval pedagogický výzkum, na který ve své RP navázal. Výzkumné šetření uskutečněné 
v rámci diplomové práce použil jako předvýzkum. Téma, cíl RP i metody vhodné pro jeho 
splnění měl proto autor jasně vymezeny již v období, kdy jsem se jako konzultantka s jeho 
prací poprvé seznámila. Na základě další spolupráce mohu konstatovat, že A. Bartoň velmi 
seriózně a cílevědomě pracoval na tématu práce, vyvinul značné úsilí jak při realizaci 
vlastního pedagogického výzkumu na vybraných školách Jihočeského kraje, tak i při 
vyhodnocení získaných výsledků s použitím statistiky. Pokusil se také, celkem úspěšně, 
získané výsledky a jejich hodnocení interpretovat. 
 
Základní náležitosti listinné  podoby  RP 
Rozsah RP je nadstandardní. Bez příloh má 178 stran, přílohy jsou na 82  stranách. Teoretická 
část je na s. 12 - 87, empirická  na s. 88 - 156. Některé údaje se však v různých souvislostech 
opakují. Práce obsahuje všechny části požadované pro daný typ práce. Je členěna obvyklým 
způsobem. 
 
Obsah a odborná úroveň  RP 
Teoretická část RP je zpracována ve 3 kapitolách (2 - 4). 2. kapitola je věnována stručnému 
přehledu aktuálního stavu řešené problematiky. Hlavní část textu tvoří 3. kapitola, ve které 
autor zpracoval informace věnované konstruktivistické teorii poznání a 4. kapitola, nazvaná 
„Pojetí, cíle, obsah a problematika  technického primárního vzdělávání..“  Jsou zpracovány 
na základě vhodných informačních zdrojů, s ohledem na úkoly řešené v empirické části RP. 
Svědčí o orientovanosti autora v probíraných otázkách. Zajímavé a aktuální jsou např. údaje 
o gendru v technice a technickém vzdělávání. Problematice možných rozdílů mezi dívkami 
a chlapci 5. ročníku ZŠ v chápání a zkušenostech s technicky zaměřenými pojmy a činnostmi, 
věnoval A. Bartoň také část svého empirického šetření. Přehlednější členění by bylo vhodné 
u subkapitoly 4.5.5 „ Technická výchova v širším pojetí“. Obsah této části  RP je značně 
různorodý,  z nadpisu uvedeného v obsahu však čtenář nezíská informace o probíraných 
tématech. Jedná se o využití praktických činností v terapii, především v ergoterapii, dále 
o vědecké hračky a jejich využití v technické výchově a o významné téma věnované 
bezpečnosti a ochraně zdraví při činnostech souvisejících s technickou výchovou. 
Empirická část práce  je věnována, v souladu s tématem RP, kvantitativnímu výzkumu 
zaměřenému na  zjištění žákovských prekonceptů, souvisejících s technickou výchovou. 
Jedná se o prekoncepty  zaměřené na konkrétní objekty - dřevo, ruční brzda, vlastnosti 
materiálů - pevnost, pružnost, činnosti, děje- lepení, řezání a společensky akcentované pojmy 



- recyklace materiálů a  bezpečnost při práci. Vybrané prekoncepty lze, s ohledem na věk 
respondentů, obsah oblasti RVP „Člověk a svět práce“ v 1.- 5. roč. ZŠ a na úkoly technické 
výchovy v primárním vzdělávání, považovat za vyhovující. 
Výběrový vzorek tvořili žáci 5. ročníků 16 základních škol Jihočeského kraje, rozdělených do  
třech souborů - školy  v obcích s počtem obyvatel do deseti tisíc, do třiceti tisíc a do sta tisíc. 
Celkem se výzkumného šetření zúčastnilo  126 dívek a 176 chlapců. Zastoupení škol 
v regionu i počet respondentů byly předpokladem získání věrohodných výsledků. Vzorek škol 
a respondentů  je pro danou rigorózní práci přiměřený. Výzkum byl realizován v prvním 
pololetí školního roku 2010/2011. 
Autor formuloval 6 výzkumných problémů. Pro každý problém (formulovaný  jako otázka), 
vyslovil hypotézu na základě výsledků získaných v předvýzkumu, v dosavadní pedagogické 
praxi a dále při studiu uvedených informačních zdrojů. Zvolené výzkumné metody a nástroje 
umožnily hypotézy potvrdit, částečně potvrdit,  či nepotvrdit. Byly použity, stejně jako 
v předvýzkumu, tyto metody pedagogického výzkumu: kognitivní dotazník (položky typy 
nedokončených vět, doplňování chybějících slov), afektivní dotazník a pojmové mapování. 
Pokud se to autorovi jevilo jako potřebné, byl zařazen ještě rozhovor se žáky. Pro statistické 
zpracování a zhodnocení výsledků  použil  metody vybrané na základě uvedených 
informačních zdrojů, konkrétně výpočet dvou typů koeficientů a dvou typů testů. Oceňuji, že 
statistické hodnocení výsledků a zařazení grafů dokumentujících výsledky zvládl autor, po 
příslušném odborném školení, samostatně. 
Zjištěné a vyhodnocené výsledky výzkumu se autor pokusil  interpretovat s ohledem na práci 
učitelů 1. stupně ZŠ. 
 
Výsledky a přínos práce 
Autor, splnil dílčí cíle formulované  v subkapitole 1.1 a 1.2. Výsledky jeho výzkumu mohou 
být použity především při návrhu obsahu a didaktických metod  vhodných pro technickou 
výchovu žáků na 1. stupni ZŠ. Konkrétní příklady mohou být uvedeny při obhajobě RP. 
 
Zpracování RP 
Při zpracování teoretické i empirické části RP vycházel autor ze studia 137 tištěných a 
elektronických informačních zdrojů. Využil především domácí informační zdroje. V přehledu 
citací jsou  však zastoupeny i práce zahraniční nebo práce českých autorů publikované 
v cizích jazycích. Při uvádění citací (s. 157 - 165) i odkazů na ně v textu RP autor většinou 
respektoval platné ČSN. Z drobných nepřesností je třeba např. připomenout, že publikace  
uvedená pod číslem 54 byla vydána v Praze, ne v Ostravě, v některých odkazech chybí 
letopočet nebo forma odkazu není uvedena v závislosti na formulaci věty.  
Značné nedostatky má však RP po stránce formální. Jedná se především o neopravené 
překlepy, pravopisné chyby, neobratné stylizace některých vět či méně vhodné výrazy. 
Pravopisné chyby a překlepy bude nutné  v listinné i elektronické verzi  rigorózní práce 
opravit. Na  formulační nedostatky  upozorňujeme, nepožadujeme však jejich odstranění. 
Příklady formálních nedostatků textu RP: 

- Jako příklady neobratných formulací vět je možno uvést 1. větu na s. 32, 2. větu na 
s. 34, 3. větu na s. 56 adal. 

- Opakovaně je použit výraz dočinění ve smyslu  vztah, souvislost. 
- V použitém dotazníku žáci doplňovali nedokončené věty nebo chybějící slova (tj. byla 

použita projektivní technika), nikoliv odpovídali na otázky. Bylo  proto vhodnější 
použít označení položka dotazníku než otázka. 

- Příčiny hodnocení nebyly objasněny v hypotézách, ale při jejich hodnocení (s. 132, 
135 aj.) 

 



 
Otázky k obhajobě RP: 
- Jak může učitel v 1.- 5. ročníku ZŠ, na základě vlastních zkušeností, realizovat principy 
konstruktivistického učení v současných podmínkách základního vzdělávání? Je aktuálnost 
tohoto způsobu vyučování stejná ve všech předmětech? 
 
- Je výzkumy ověřeno, že každé dítě má své představy o probíraných pojmech, věcech, 
jevech? (Uvedeno  na s. 42, Mareš, 1999). Jaké zkušenosti má autor ze své učitelské praxe? 
 
- Jak plánuje autor konkrétně využít poznatky získané studiem informačních zdrojů a vlastním 
pedagogickým výzkumem ve své další práci učitele při technické výchově žáků? 
 
 
Celková úroveň práce a její hodnoceni 
Práci A. Bartoně  jako celek považuji za vyhovující, po odstranění  hlavních formálních 
nedostatků ji lze uznat jako práci rigorózní. 
 
Praha, 23. srpna, 2011. 
                                                                           
                                                                                           ……………………………………… 
                                                                                           Doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc. 
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