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Diagnostický systém LPAD je exemplárním příkladem o zakomponování průběžného 
diagnostikování v procesu učení. Autorčin názor je v tomto směru znám, ale jakou průpravu 
bude podle autorky potřebovat učitel, aby dosáhl tzv. „diagnostické způsobilosti“ ? 

Bakalářská práce Pavly Škopkové  je práce pedagogicko psychologická  zabývající se tématem 
zprostředkovaného učení v kontextu rozvoje osobnosti žáka. Vstup do tohoto tematu autorka zpracovala v duchu 
kritického pohledu na současnou školu, poukazujíce na nedostatky zejména v učení, v motivaci a při řešení 
problému neúspěšnosti viz .Úvod. Nápravu a možnost řešení spatřuje v rozvojetvornosti zprostředkovaného 
učení, kterému se ve své práci věnuje. Text práce se odvíjí od základního vymezení pojmů, přes teoretická 
východiska zprostředkovaného učení a jeho základní znaky. Uspořádání 2. kapitoly v rámci čtyř podkapitol 
považuji za projev autorčiny odborné způsobilosti a  schopnosti psychologického vhledu. Teoretickou argumentaci 
konceptu zprostředkovaného učení  autorka doplňuje mnoha příklady, v jejichž presentaci lze spatřovat 
porozumění a identifikaci s problematikou zprostředkovaného učení. Autorčina snaha uvádět sledované jevy 
(prvky, znaky.. zprostředkovaného učení) do konkrétních pedagogických souvislostí potvrzuje na jedné straně 
autorčino porozumění problému ( jde o nesporné pozitivum práce), na straně druhé je tím narušena pevnější 
strukturace textu. Ve  4. kapitole, která je věnována konkrétním formám realizace – komplexním programům, 
autorka kromě jejich charakteristiky poukazuje na situace, kdy nejde pouze o rozvoj učení a poznání, ale o celou 
řadu  osobnostních charakteristik, které jako nevyužité osobnostní zdroje brání účinnému učení a naopak, učení 
mohou podporovat  a rozvíjet. Příkladné je v tomto směru  uvedení výzkumu B. Švárové (2008), rovněž studentky 
výběrového semináře, která na základě analýzy kresby Rey – figury potvrdila autorčinu ideu o zprostředkovaném 
učení a možnostech rozvoje osobnosti. V závěru  autorka zřetelně shrnuje zaměření své práce s přesvědčením, 
že zprostředkované učení umožňuje díky svému teoretickému a metodickému potenciálu rovněž rozvoj osobnosti 
žáka.
Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako kvalitní přispění do pedagogického myšlení autorky, pozitivně 
hodnotím její zaujetí a již zmíněný pedagogicko psychologický vhled do problému. 
Nedostatkem práce je jazyková a stylistická úroveň, které měla být věnována pečlivější korektura.
Na základě celkového hodnocení doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.


