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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): 

Doporučení k obhajobě: doporučuji  
 
Navrhovaná klasifikace: chválitebně 
 
 
Datum 
1.9.2015 
 podpis: PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D. 

1. Co Vás na zjištěních překvapilo a jaké doporučení byste navrhla pro školní praxi?¨ 
2. Co může ovlivnit výběr formy výuky na VOŠ? 
 

Práci s názvem Formy výuky na vyšších odborných školách hodnotím jako kvalitně 
zpracovanou diplomovou práci. 
 
Oceňuji výběr tématu – formy výuky - které je aktuální a vyšší odborné vzdělávání je jedním 
z nejdiskutovanějších v současnosti protože se dlouhodobě potýká s nevyjasněným 
postavením v rámci vzdělávací soustavy. Diplomová práce se zabývá organizačními formami 
výuky na vyšších odborných školách a cílem práce je vymezení těchto škol v českém 
vzdělávacím systému. 

- Teoretická část, je vzhledem k cíli práce dobře strukturována, důkladně a mnohostranně 
analyzuje literaturu v problematice. Popisuje problematiku vyšších odborných škol, jejich 
systém a cíle vzdělávání zaměřené na odborné vzdělávání. V další kapitole přechází k 
problematice organizačních forem výuky z hlediska času a způsobu řízení učebních činností 
žáků ve výuce. Dále v textu jsou zmíněny podmínky, které souvisí se vzděláváním na VOŠ. 
- V empirické části práce, kterou považuji za přínosnou je cílem zjistit, jaké organizační 
formy vyučování jsou skutečně využívány na vyšších odborných školách z hlediska času a 
podle způsobu řízení činnosti studentů ve výuce při současném materiálně technickém 
vybavení v oboru Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba. 
Ve výsledcích se autorka snažila o potvrzení otázek z hlediska výzkumného šetření cílem 
kterého bylo zjistit jakým způsobem ovlivňuje čas formu výuky na VOŠ, jaké formy výuky se 
používají na VOŠ podle způsobu řízení činnosti studentů ve výuce; jak ovlivňují podmínky ve 
škole formy výuky a jakým způsobem probíhá výuka mimo školu a na co se zaměřuje. 
Předmětem výzkumu bylo i vzdělávání mimo školu. Pro zpracování výzkumné části si zvolila 
kvalitativní výzkum ve dvou pražských školách poskytujících vyšší odborné vzdělání v oboru 
Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba. 
Designem výzkumu byla případová studie –  a to analýza školních dokumentů, učebních 
plánů a učebních programů. Poznatky o materiálně technickém vybavení a vzděláváním 
mimo školu čerpala z výročních zpráv škol pro školní rok 2013-14 kde autorka interpretovala 
data a snažila se zodpovědět na výzkumné otázky. Za druhou metodou sběru dat si zvolila 
dva hloubkové rozhovory s učitelkami a třetí metodou bylo dotazníkové šetření u studentů. 
Zvolené metody výzkumu jsou adekvátně popsány a výsledky porovnány ve vztahu k 
předchozím teoretickým východiskům. V diskuzi autorka odpovídá na výzkumné otázky a 
v závěru potvrzuje splnění cíle práce.  
Za nedostatek v práci považuji formální zpracování – krátké podkapitoly v teoretické části, 
nedodržená citační norma str. 21,22,23,26,34, kapitola 5 a pro dokreslení obrazu 
zaužívaných forem výuky chybí přímé nebo nepřímé pozorování. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


