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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

 Předložená diplomová práce obsahuje 97 číslovaných stran a 7 příloh. V textu je 

vloženo 3 obrázky a 29 grafů. Seznam použitých informačních zdrojů obsahuje 50 

položek, z toho 25 zdrojů v angličtině. Z hlediska rozsahu splňuje předložená práce 

požadavky kladené na diplomovou práci.  

 Práce obsahuje titulní list, zadání, podepsané prohlášení autora, název v českém 

a anglickém jazyce, abstrakt práce v českém jazyce a v anglickém jazyce, klíčová 

slova v českém a v anglickém jazyce, obsah a seznam informačních zdrojů. 

Předložená diplomová práce obsahuje všechny požadované části v náležitém rozsahu 

a kvalitě. 

 

II. Obsah a odborná úroveň práce: 

 Diplomová práce si klade za cíl zmapovat uplatnění absolventů učitelského studia se 

zaměřením na technickou a informační výchovu na PedF UK v Praze v období deseti let 

a také zmapovat potřebu jejich dalšího vzdělávání. 
 V kontextu s dvěma hlavními problémy a sedmi dílčími problémy jsou definovány 

vedle dvou hlavních cílů také sedm dílčích cílů.  

 K naplnění cílů práce užívá diplomantka teoretické a empirické výzkumné metody. 

V teoretické části je použita metoda analyticko-syntetické metody (studium, rešerše, 

komparativní metody pro analýzu studijních plánů a metody hodnocení), v empirické části 
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strukturovaný rozhovor a dotazníková metoda. Zvolené metody odpovídají 

stanoveným cílům práce.  

 V teoretické části diplomantka analyzuje profil oborového absolventa Pedagogické 

fakulty na katedře informačních technologií a technické výchovy, jeho kompetence a 

možnosti uplatnění v praxi. Teoretická část tvoří východisko k praktické části.  

 Empirická část diplomové práce je rozdělena na části: v první části oslovila 

diplomantka 62 absolventů a absolventek pedagogické fakulty s prosbou o vyplnění 

dotazníku (odpovědělo 38 respondentů). Druhou skupinu dat  diplomantka vytěžila 

z rozhovoru s dvěma řediteli ZŠ a sedmi vybranými absolventy. 

 Získané výsledky diplomantka přehledně a odpovídajícím způsobem zpracovala a 

interpretovala.  

 

III. Výsledky a přínos práce 

 Cíle stanovené v zadání diplomové práce byly splněny; stanovený hlavní cíl a 

jednotlivé dílčí cíle diplomové práce byly splněny z hlediska rozsahu i kvality.  

 Zvolené téma považuji za aktuální, protože vysoká škola by měla kontinuálně 

sledovat své absolventy v praxi a jejich uplatnění. 

 Zpětná vazba pro vyučující na VŠ ukazuje názory na kvalitu poskytnutého vzdělání 

na VŠ i díky zjištěným problémům, které čerství absolventi mají. 

 Cílem průzkumu „Uplatnění absolventů MU v praxi" je hodnocení předpokladů, jež 

pro absolventy vstupující do praxe vytvořilo studium vysoké školy, a jejich uplatnění 

na trhu práce. Průzkum je realizován mezi absolventy denního magisterského studia 

po jednom až dvou letech v praxi. 

 Výsledky práce jsou původní, a jsou využitelné v praxi. Předložená diplomová práce 

je vhodným motivačním impulsem pro další šetření. 

 

IV. Zpracování 

 Práce je přehledná, kompaktní a jednotlivé její části na sebe logicky navazují. Mezi 

využitými informačními zdroji převažují, vzhledem aktuálnosti tématu, webové 

informační zdroje. 

 

V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Jak využijete výsledky Vaší diplomové práce? 
 Po jakém časovém období po absolutoriu je nejvhodnější průzkum realizovat? Jakým 

způsobem by měla být problematika práce dále zkoumána? 

 Myslíte si, že výsledky Vaší práce by mohly pomoci i současným oborovým 

studentům? 
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VI. Celková úroveň práce:  

 Postup řešení diplomové práce je adekvátní zvolenému tématu.  

 

 

Práci doporučuji uznat jako práci diplomovou. 

 

 

 

V Praze 16. 5. 2014 

 

......…………………………………… 


