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Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 41
Počet stránek příloh: 50
Počet titulů v seznamu literatury: 17 vč.intern. odkazů

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

 Ambiciózní (v pozitivním slova smyslu) zaměření BP, důležitá, méně známá 
problematika

 Vzhledem k předchozí charakteristice považuji teoretickou část za ne zcela 
propracovanou. Jde jednak o problematiku pilotáže (podle mého názoru se dají najít 
texty, které by autorce pomohly – např. o pilotáži RVP na gymnáziích, nebo lze 
aplikovat obecnější metodologické přístupy), jednak i o problematiku tvorby aktivit. 
V zásadě jde totiž o tvorbu úloh včetně metodického ztvárnění a zde je 
východiskových textů poměrně hojně. „Skok“ v teoretické části přímo k metodám 
považuji tedy za neadekvátní pro přípravu účinných vzdělávacích aktivit projektu, 
minimálně by se alespoň stručně měla zmínit didaktická analýza.

 Kap. o metodách výchovy by podle mého názoru zasluhovala větší oporu v didaktické 
literatuře.

 Pozn. V této části nemohu souhlasit s tvrzením, že v institucích ověřujících programy 
působí hlavně akademici.

Ad Empirická část:
 Přehledněji by působilo, kdyby autorka v úvodu této části rozlišila cíle svého textu a 

cíle projektu, který koordinovala.
 Cíle na s. 21 příliš neodkazují k mnohočetným inteligencím, kompetencím atp. (tak, 

jak autorka tvrdí), více se orientují na kognitivní procesy
 Není mi zcela jasná logika postupu při pilotáži. Pokud se ověřují vzdělávací aktivity, 

většinou  je první fáze zaměřena na to, kolik toho děti ví, jaké mají postoje, 
odpovědnost atp. a závěrečná fáze pak zjišťuje, zda aktivity fungují, tj. 
zaznamenávají změnu (tj. nejen, jestli se dětem líbily). Důležité je uvádět cíle 
výzkumných metod, v tomto příp. nejvíce dotazování.

 Pouhé konstatování, že cíl byl splněn, je často příliš málo. Čtenář BP by se měl 
dozvědět více o tom, z čeho autorka usoudila, že byl cíl splněn (to, že aktivita 
proběhla, ještě neznamená, že se děti něco naučily). Markantní u cíle č.7, který je 
zřejmě velmi podstatný. Totéž se týká cílů formálních (např. tvrzení o prohloubení 
vztahů ve sboru).

-Prosím autorku, zda by stručně popsala postup tvorby vzděl. aktivit (lze i na jednom 
příkladu)
- Prosím, uveďte autory zabývající se tvorbou úloh



 Text týkající se plnění cílů by se měl více orientovat na téma BP – tj. dopravní 
výchovu (např. s.27 – rolová hra)

 Stručnost i u hodnocení formálních cílů je na škodu věci: o pilotáži, resp. o terénu, do 
kterého aktivity vstupují, bychom se mohli dozvědět důležitá data

 Z textu lze občas vyčíst, že autorka použila i pozorování při aktivitách, ve 
výzkumných metodách však není popsáno.

Celkový závěr oponentského posudku: Prosím autorku, aby porozuměla mým 
poznámkám k textu jako  příspěvku k dalšímu možnému rozpracování problematiky.  Daná 
bakalářská práce je založena na poctivé práci v tématu, které je vysoce důležité. 

Doporučení k obhajobě:  doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře (po zdařilé obhajobě možný posun k „výborně“).

Datum: 28.7.2011                                      Podpis oponentky: Doc.PhDr.Hana Kasíková, CSc. 




