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Autor práce  

 

Název práce 
 

Oponent práce 
 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

5 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

6 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

5 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

6 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

5 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

4 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

4 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

6 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

4 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

5 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

 

Poznámky  
 

1. Autorka nekontrolovala po sobě  odevzávaný text, například kapitola v obsahu 2.2.1 , str. 15 

v textu má zcela  chybný posun. 

 

2. V některých částech , například kap. 2.4.2 autorka čerpala z literatury, která se nezabývala 

učitelskou profesí, ale managerskou, firemní  psychologii „… jejich práce vnáší zlepšení do života 

jejich zákazníků“ (str.26).  

 

3. Autorka zjišťovala v dotazníku třídu (věk), ALE ve vyhodnocení nejsou vůbec uvedeny výsledky, 

které by rozlišovaly odlišnosti postojů žáků dle věku (!), nelze veškerá data generalizovat, shrnout a 

interpetovat bez ohledu na věk dítěte. Tab. č.1 uvádí počet žáků vybraných pro průzkum v počtu 

172, v grafu č.1 je uvedeno 162 žáků. Věkové rozlišení je nepřesné:  graf.1 uvádí členění dle věku 11 
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– 16 let, ale v v grafu jsou věkové skupiny  uváděny v rozmezí 11 – 13 let a druhý  graf ve věku 14 – 

16 let.  Ovšem v přehledu se překrývají  věkové kategrie ve věku  13 – 15 let ( str. 31). 

 

4.Poznámka, že otázky jsou položeny tak (viz dotazník v příloze), aby na ně mohl odpovědět „žák 

s menším inteligenčním potenciálemm tak i geniální žáci“ (str.33) je nepatřičná. 

 

5. Výzkumné šetření je nedostatečně (nepřesně) zpracované: autorka zpracovala výsledky  vyjádření  

žáků z pěti otevřených odpovědí do 6ti jednoslovních kategorií a jednu otázku  do pěti 

kategorií.Podle jakého klíče? Na str. 53 autorka uvádí u vyhodnocení H2,  

že „většina vyučujících…“, tato hypotéza byla nesprávně položena. 

 

6.  Ad část 5. Autorka  má diskutovat nad výsledky nikoliv „srovnávat dotazníky“ jak píše v nadpisu. 

Zde se jen na okraj autorka zmiňuje ve dvou větách (!) o výsledcích zjištěných z dotazníků : rozdíly 

v postojích v odlišných  věkových skupinách žáků, což mělo být zásadně uvedeno ve vyhodnocení, a 

podrobně. Vyhodnocení hypotéz nelze začleňovat pod kapitolu Diskuze. 

 

7. Dotazník pro učitele  není směřován k problematice jejich přístupu a postojů k žákům ,  i když 

bylo potřebné paralelně   zjišťovat jejich osobnostní profesní i rodinnou spokojenost. Zcela chybí 

otázky týkající se jejich postojů k chování žáků apod. Postrádám rovněž vyhodnocení postojů žáků 

k jmenovitým učitelům (což bylo, dle  sdělení autorky nadepsáno v jednotlivých dotaznícíh žáků) : 

jak korespondují spolu osobnostní charakteristiky učitele s lidským přístupem. Odkaz na přílohu 

není možný : vše mělo být zpracováno  a vyhodnoceno  v kap. 4. Tj. práce je nedokončená, autorka 

nemůže požadovat po čtenáři, aby si výsledky vyhodnotil sám.  

 

8.  Autorka mohla čerpat z rozsáhlejší dostupné literatury, např.: Gavora, P.: Učitel a žáci v 

komunikaci. Paido, Brno 2005,  

Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků. GRADA, Praha 2005, 

Helus, Z.: Zřetel k autoregulaci jako složce osobnostního přístupu k žákům. Pedagogika, Roč. 40, č. 

1 (1990), 

 Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha 1997, Čáp, J. , Rozvíjení osobnosti a 

způsob výchovy. Praha: ISV1996 

 Gillernová,I, Krejčová,L.,Základní východiska zjišťování charakteristik edukačních stylů mezi 

učiteli a žáky ,Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 

Mareš,J., Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům, Studia paedagogica, roč.18, č.1, 2013,  ( 

s přehledem výzkumů v této oblasti). 

 

Práce musí být doplněna. 

 

Celkové hodnocení  **) Práci nedoporučuji k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 27.8.2016 PhDr. Jiří Kučírek, PhD. 

 


