
        Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, katedra učitelství

                                POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor/ka BP:  Anežka Charvátová                                                                

Název BP: Efektivita učení v současné škole

                                                                            Datum posudku: 27.8. 2015
Vedoucího práce Oponentský
Posuzovatel: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Posuzovatel:

A. Požadované náležitosti bakalářské práce:
Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.

          A            B          C           N
1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 
formulačně 
zřetelná.

Drobné 
nedostatky 
v obsahové a/nebo 
funkční formulaci.

Nefunkční 
formulace formálně 
(např.příliš obecná) 
i obsahově.

Chybí. 

2. Závěr Shrnuje práci jako 
celek, přesahuje 
obsah DP v jeho 
hlubší reflexi a 
hodnocení, reaguje 
na cíle, obsahuje 
argumentované 
stanovisko autora.

Mezi A a C Popisuje obsah, 
neobsahuje širší 
reflexi problému, 
nehodnotí nebo 
neobsahuje 
stanovisko autora, 
neváže se k cíli.

Chybí.

3. Odkazy a citace Vše 
dokumentováno, 
zřejmé oddělení 
převzatého a 
vlastního.

Nezřetelné oddělení 
převzatého a 
vlastního, drobné 
nedostatky 
v citacích a 
seznamu literatury.

Chybějící odkazy, 
nepřesné, 
nesprávně 
uváděné infor. 
zdroje, seznam 
liter. neodpovídá 
citacím, apod.

Nevyhovuje.

4. Formální 
náležitosti
(anotace, klíčová 
slova, angl.název, 
rozsah)

Ano Neúplné: DOPLNIT při 
obhajobě:

Nevyhovuje zcela.

5. Jazyková 
úroveň

Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost.

Drobné 
nedostatky ve 
stylistice a/nebo 
gramatice.

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady):

Nevyhovuje zcela.

B. Kvalita bakalářské práce:
Legenda: ztučněné písmeno vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = 
nevyhovuje

Teoretická úroveň, resp.část
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 
vymezit problém k řešení

          
A

          
B

             
C

          
N

Logická struktura výkladu           
A

          
B

             
C

          
N

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           
A

          
B

             
C

          
N



Funkční provázanost teoretické a praktické části           
A

          
B

             
C

          
N

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           
A

          
B

             
C

          
N

Autorský přínos           
A

          
B

             
C

          
N

Empirická úroveň, resp. část
Vymezení úkolů (cílů)           

A
          
B

             
C

          
N

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 
empirických postupů

          
A

          
B

             
C

          
N

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           
A

          
B

             
C

          
N

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           
A

          
B

             
C

          
N

Autorský přínos           
A

          
B

             
C

         
N

C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce BP:

Vyjádření k celku BP a jejímu přínosu:
Bakalářská práce řeší zajímavou a v  oblasti pedagogiky a didaktiky netradiční, 

nicméně aktuální problematiku.  Autorka se zaměřuje na rozvoj kompetencí žáků k učení 
s ohledem na oblast domácí přípravy na základní škole. Odborných teoretických prací a 
výzkumných studií, jež se u nás věnují řešené problematice, není stále mnoho.

Nedílnou součástí řešení práce je zmapování přístupů učitelů k rozvíjení těchto 
kompetencí k učení na vybrané základní škole v Praze. 

Výběr odborné literatury je vcelku dobrý a zvolené tituly jsou aktuální, absentují 
zahraniční prameny. Slabinou teoretické části práce jsou časté a obsáhlé citace.

Teoretická a praktická část práce spolu souvisí pouze částečně. Výzkum se soustředí 
významně také na oblast domácí přípravy žáků a tato oblast není předmětem řešení 
v teoretické části práce. Teoretická část práce je zaměřena převážně na oblast didaktických 
aspektů procesu učení, kdy autorka vymezuje oblast efektivity procesu učení, motivace a 
metod vyučování. Z úvodu práce vyplývá, že autorka se při mapování problematiky 
efektivity učení orientuje významně na metody a formy výuky a jejich využívání v procesu 
výuky. Vyučovací metody a formy práce jsou však pouze jedním z prvků procesu 
vyučování, kterým lze ovlivňovat efektivní procesy vyučování a učení se u žáků. Autorka se 
velmi dobře věnuje také vymezení pojetí a cílů základního vzdělávání a kompetencím 
k učení v rámcovém vzdělávacím programu. Je však škoda, že s otázkou cílů a kompetencí 
pracuje spíše v rovině obecné a nekonkretizuje, nekomentuje tuto významnou oblast procesů 
výuky. Tuto problematiku autorka částečně konkretizuje pouze na příkladu školního 
vzdělávacího programu FZŠ Otokara Chlupa v Praze, kde jde opět spíše o citace, nikoliv o 
vlastní soudy a komentáře.

Bakalářské práci by prospěla prezentace studií, či alespoň dílčích výzkumných 
zjištění, jež byla v oblasti rozvíjení kompetencí žáků k učení, práce s výukovými cíli, 
podpory metakognice apod. u nás či v zahraničí publikována.

Záměr práce a zvláště praktické části je podnětný, ale je velmi náročný na řešení. 
Zvolený cíl a předmět výzkumu je obtížný na realizaci a následné vyhodnocení. Zmapovat 
totiž rozvoj kompetencí žáků k učení vyžaduje podrobnější a dlouhodobější šetření a 
následnou analýzu. 

Autorka se ve svém průzkumu soustředila na dvě klíčové oblasti. Jednak 
prostřednictvím dotazníku vlastní konstrukce se snaží zjistit, jaké strategie žáci 1. a 2. stupně 
ZŠ využívají k domácí přípravě do školy. Druhá oblast průzkumu zjišťuje metodou 



rozhovoru s učiteli, zda a částečně také jak rozvíjejí tyto strategie u svých žáků. Obě skupiny 
respondentů jsou z FZŠ O. Chlupa v Praze.  Domnívám se, že předložený dotazník vlastní 
konstrukce je pro žáky jak 1. stupně, tak 2. stupně základní školy velmi obsáhlý a také 
konkrétními formulacemi z hlediska porozumění velmi náročný. Autorka při konzultaci 
k práci obhajovala jeho přiměřenost ověřením srozumitelnosti a náročnosti dotazníku na 
vzorku žáků, škoda, že do bakalářské práce tuto informaci nezanesla.

Formulace otázek v rozhovoru s učiteli není vždy vhodná. Z rozhovoru bylo možné 
zjistit nejen to, zda se učitelé domnívají, že rozvíjejí či nerozvíjejí konkrétní schopnosti a 
dovednosti žáků spjaté s metakognicí, ale především bylo možné se zaměřit na skutečnost, 
jakým způsobem s žáky v tomto kontextu pracují a jak konkrétně tyto dovednosti rozvíjejí. 
Příkladem je otázka Rozvíjíte u vašich žáků vyšší úroveň myšlenkových operací? 

Na druhé straně oceňuji formulaci otázky, která zjišťuje, do jaké míry učitelé 
naplňují výstupy pro klíčové kompetence k učení, tedy jinými slovy jak např. poznají, zda 
bylo cíle dosaženo. Jde totiž o otázku, která sleduje u učitelů porozumění práci s výukovými 
cíli a to je velmi důležitá oblast pro rozvoj procesů učení.

Interpretace výsledků průzkumu jak dotazníkového šetření, tak rozhovorů zůstávají 
bohužel velmi často v popisné rovině.

Po formální stránce je třeba upozornit na drobné jazykové nepřesnosti a chybějící 
text – na s.43, kdy není dokončena věta ve 2. odstavci. Z hlediska odborné terminologie je 
na několika místech nesprávně použit termín pro RVP např. na straně 8, 12, 29. Výsledky 
šetření vcelku vhodně doplňují grafy.

Přes uvedené připomínky bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Bakalářskou práci hodnotím známkou:  dobře.

Náměty k diskusi při obhajobě BP:

 Vymezte klíčové oblasti rozvíjení metakognitivních dovedností u žáků 2. 
stupně základní školy

 Které z výsledků šetření považujete za významné z hlediska práce 
současného učitele základní školy?

 Jakými jinými metodami lze věrohodně mapovat a analyzovat úroveň 
rozvoje klíčových kompetencí žáků ZŠ k učení?

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis: Nataša Mazáčová


