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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce 
    Studentka si zvolila pro svou práci zajímavé a aktuální téma. Zabývá se zde nejen využitím náčiní 
     a nářadí v hodinách TV, ale seznamuje čtenáře též s novinkami, které se v poslední době objevily 
     na trhu a kde je možno je zakoupit. Problém je správně formulován a rovněž cíle práce jsou vhodně 
     stanoveny.  
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 
    s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
    Teoretická část práce je značně obsáhlá a je zpracována na dobré úrovni. Studentka zde prokázala 
    schopnost pracovat s literaturou a ke zpracování využila 31 literárních a 70 internetových zdrojů. 
      

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
     Studentka zde zformulovala 8 hypotéz, které postihují danou problematiku a jsou v souladu  
      s cílem a s úkoly této práce. Některé hypotézy však mohly být zformulovány také jinak, než jen 
      procentuální závislostí. 
      

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
     Pro získání odpovědí na stanovené hypotézy použila studentka metodu dotazníkového šetření 
      a metodu řízeného rozhovoru. Vhodně zpracovaný dotazník byl určen výhradně pro učitele TV  
      na 1. stupni ZŠ a byl zaměřen na zjištění informací o učitelích a o využívání náčiní a nářadí na 
      dané škole. Ten byl ještě doplněn rozhovorem s učiteli, kterým studentka zjišťovala vztah  
      učitelů k práci s náčiním a nářadím. Další rozhovor byl uskutečněn s výrobci náčiní a nářadí a 
      měl postihnout prodejnost nářadí a informovanost škol o novinkách tohoto zboží. 
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, 
    grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
     Výsledky byly procentuálně vyhodnoceny a zpracovány do vhodně zvolených tabulek a grafů, 
      které přispívají k názornosti a přehlednosti práce. Hypotézy jsou vyhodnoceny v diskusi a poskytují 
      odpovědi na stanovené cíle práce. 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, 
    cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
    Závěry práce jsou rovněž vhodně zformulovány s využitím výsledků vyhodnocených hypotéz a v práci 
     najdou učitelé ZŠ mnoho užitečných informací pro svoji další práci. 
 
 

 
 



 
 
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, 
    dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod. 
     Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Je přehledná a byla zde dodržena 
     a překročena norma rozsahu práce. Rovněž přílohy v rozsahu téměř 100 stran se mi jeví jako  
      příliš rozsáhlé. V textu se vyskytují drobné chyby a v závěrech práce jsou i dvě hrubé chyby (str. 110). 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
    jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.) 
    Celkově je tato práce na dobré úrovni, byla náročná na zpracování a studentka zde potvrdila svůj 
      přehled o dané problematice. 
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   Otázka k obhajobě: 1) Jaký problém se vyskytuje při používání nářadí ve výuce a jak byste 
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